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KERKELYKE ofte den GODSDIENST
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Als in alle de EYLANDEN, daar onder behoorende,

\^an de Oudfle Tyden af tot nu toe^
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MACASSAR, BORNEO, en BALI,
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Benevens een Verhaal der ZAAKEN, in de voornoemde Eylanden , en Koning-
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VOORBERICHT
Van den S C H R Y V E R aan den

BESCHEIDEN LEZER.

1

>:^^^!^k^ duizend vellen uitloopen zoude ; maar na dat de wereld , by de

aflevering van ons Plan , nu gezien had , wat zaaleen het zelve vervatten

zoude , zyn veele Heeren van aanzien daar door aangezet , zommigen op
myn nader verzoek , doch de meeften uit eygen neiging, om dit Werk met
al het fraaye , dat over deze en gene Indifche ftofïen onder hen was beruftcn-

de, nog verder op te gieren , en zoo volmaakt, als *c mogelyk was , voor

den dag te doen komen.

Deze Heeren, verfcheide Papieren van belang bezittende, welke buiten

alle tegenfpraak tot de volmaaking van dit Werk behoorden, en een groot

^ieraat daar aan zouden toebrengen , hebben de goedheid gehad van my de
zelve zeer edelmoedij^ by te zetten , waar by ook zommigen van haar

Wel-Fd. verfcheide fraaye Teekeningen , en zeer nette Kaarten gevoegt

hebben , welke anders al mede zouden hebben verborgen gebleven , en die

nu aan dit Werk daarom te grooter luifter geven , om dat ik die uit zoo
echte handen , en van Heeren bekomen hebbe , die niet alleen veele jaa-

ren in Ooftindiën doorgebragt, maar daar ook in 't Hoogfte Gezag , of als

Landvoogden , of als Directeurs , de voornaamfte Landvoogdyen en Di-

reétien der E. Nederlandfche Maatfchappy beftierd , ende daar door meer
gelegenheid, dan anderen, gehad hebben, om veele zaaken , tot dit Werk
behoorende , te doen opbaggeren , en ook verfcheide Teekeningen , en

Kaarten van deze en gene Landilreeken , over welke in dit Werk gehan-

deld word , te doen opftellen , daar men anderzins , wat moeite men ook
mogt aangewend hebben , noit meefter van zou hebben konnen word».n,

ten ware men
,
gelyk my nu zonderling gelukt is , die van zulke Heeren

had weten te krygen.

Om nu nog verder te toonen , welke Heeren zich aan de volmaaking

van dit vV'erk hebben laaten gelegen zyn , en van welke ik zoo veele fraayig-

heden en ^ieraaden , die 't zelve een onwaardeerlyk gewigt byzetten, be-

komen hcbbe, het zyn de navolgende. .

Aan de Ed. Heeren Matthem en Elias van den Brouke , zalrs. als de

oudflen in jaaren , en tyd, geven wy den voorrang.

De eerfte , welke veele jaaten op de kufl van Malabar , maar voor al

als Dire(5tcur en Extraordinaris Raad van Indien in Bengale gelegen , doch

naderhand als Ordinaris KaaJ van Indien lang op Batavia d.n Grooten

Raad van Indien bygewoont heeft, en ook als CommilTaris aan Kaap der
* Gotde
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^ VOORBERICHT.
Goede Hoope geweefl: , als Zeevoogd van onze Retourvloot in 't jaar

1670. in 't Vaderland aanlandde, en daar na in den Oudraad en Burger-

meefter der Stadt Dordrecht , mitsgaders Bewindhebber der Ooftindifche

Maatfchappy ter Kamere vanAmfterdam geworden is , bezat veele fraaye

Papieren van alle die Landen , bchalven dat zyn Ed. ook die ^ierlyke en

nette Kaart van Bengale heeft doen opftellen.

De tweede Heer, El'ias van den Brouke ^ heeft lange jaaren op de kuft

van Choromandel gelegen , en is ook als Gezant in Pegu geweeft , waar

door zyn Ed. mede verfcheide zeer nette en egte Papieren van die Landen

bekomen heeft , welke my in 'tbefchryven van dit Werk een grooren dienft

gedaan , en my ontrent veele zaaken groot licht hebben gegeven ,• hebbende

zynEd: na zyne te rugkomfl: in 't Vaderland ook in den Oudraad der voor-

noemde Stadt Dordrecht zittinge gehad.

Dezefchriften nu van haar Wel-Ed: , zyn my door den Heer en Mr. Johan

van den Brouke ^ zoon van den Wel-Fd: Geftr. Hr, en Mr. Matthem van

denBrouke ^ in zyn leven Borgerraeefler der voorgemelte Siadt Dordrecht

,

en Bewindhebber der Ooftindifche Maatfchappy ter Kamer Rotterdam

,

met zoo veel gulhertigheid en genegenheid overhandigd , om my van de

zelve, zoo lang het noodig was , te bedienen , dat ik zyn Ed: noit genoeg

voor deze goedheid dank zeggen kan.

Onder de verdre Heeren volgt in rang de Fd: Heer Willem Adriaan van der

Stely welke veele jaaren Landvoogt van Kaap der Goede Hoope geweeft is,

en ray verfcheide Papieren en echte Teekeningen van dat Land , zoo van

zich zelven , als van zynen Heer vader, den Ed: Heer Stmon van der Stely

welke ook veele jaaren aldaar Landvoogt was , zeer gunftig heeft

gelieven by te zetten , behalven dat zyn Ed: , mitsgaders zyn Ed" zoon

,

de Heer Marcus van Weert , my ook gelegenheid gaven , om die fraaye

Teekening van Amboina uit handen van den jongen Heer Simon van der

Stely zoon van den Ed. \r\ctx /Idriaan van der Stel ^ in zyn leven Landvoogt

van Amboina , en Extraordinaris Raad van Nederlands Indien , te bekomen

,

waar by de Heer van Weert my ook eenige Mogolfche Teekeningen over-

handigd heeft. Daar beneven hebbe ik van den Vïetx van der Stel de Tee-

keningen van de plaatzen op Madagascar en 't Eiland Mauritius bekomen.

De verpligting , welke ik aan deze Heeren hebbe, in opzigt van haar

Ed: gulherïige aanbieding , om myn Werk met alles , wat in haar Ed: ver-

mogen was, op te gieren, is zoo groot, dat ikerkenne haar Ed. grooten

fchuldenaar in dezen te zyn.

Over Macaffar , ende de zaaken daar toe behoorende , heeft my de Heer

Cornelis Beermnk , Heer van Outhmzen , Prooji van St. Jan , te Utrecht ,

enz. enz alles wat ik wenfchen konde, met een zonderlinge genegenheid

medfgcdeelt, en daarenboven , niet tegenftaande de gewigtige zaaken, die zyn

W el-hd: dagelyks van zyne Proosdy aan de hand heeft , zich nog menig-

maal verledigd , om my over veele byzonderheden , tot die ftoffe behoo-

rende, by brieven een net bericht te geven. Een dien ft , en beleefdheid,

die ik altyd met veel dankbaarheid erkennen zal, gelyk mede de e.ere, die

my



VOORBERICHT.
my zyn Wel-Ed: by een byzondere uitnoodiging op Meydrecht, en be*

leeft onthaal aldaar en aan den Uithoorn
,

geHefde te doen j alwaar ik

gelegenheid had, om over veel zaaken met zyn Ed; mond aan mond zeer

omitandig te ipreken.

Geen minder dienft heeft my de Ed: Heer Danï'él Bernard^ welke ette-

lyke jaaren Landvoogd van Choromandel geweeft is , met zyne Papieren

over die Landvoogdy gedaan, gelyk zynEd: my ook by verfcheide brieven

over die ftoffe zeer veel licht heeft gegeven , voor welke ongemeene en zeer

gulhertige beleeftheid ik zyn Ed: mede veel dank zegge.

Wegens Malabar heeft my d'Ed. Hr. Adam van der Duyn , zalr. voormaals

Bevelhebber dier Kuft, mitsgaders van Jaffenapatnam en Gale op Ceylon,
de Plans van de Steden en Veftingen dier Landen , kort voor zyne dood,
met veel genegenheid doen overhandigen , waar voor ik zyn Eds. gedagte-

niife geenen minderen dank fchuldig blyve.

Ook zal men in ciit Werk verfcheide zaaken ingelaft vinden , welke uit

de Papieren van den Ed: Heer Joannes van Steeland^ in zyn leven Fxtra-

ordinaris Raad van Nederlands Indien, en Landvoogd der kuft van Cho-
romandel ,

gekomen , en my door myn Heer zyn zoon toegezonden zyn.

Over Ceylon heeft my de Ed: Heer Corne/is Joan Simons, gewezen 1 x-

traordinaris Raad van Nederlands Indien , en Landvcogt van dat gtooc

Geweft, alles , zoo van de tyden van den Heer van Goens af, als van

zynen tyd , met een ongemeene liefde voor myn Werk , toegezonden

,

en verder over alles, waar in ikzynEd: goeden raad en bericht vereifchte,

my by veelc brieven , een groot licht gegeven , waar over ik zyn Ed: zeer

verpligt ende dankbaar, hoewel ik aan den voornoemden Heer ^ö^^;/ van
den Brouhy wegens 'tgeene zyn Ed: my over Ceylon bygezet heeft, ook
zeer veel fchuldig ben.

Ook agte ik my zeer verbonden aan den Ed. Heer Rwout van Dishoeke
,

gewezen Ordinaris Raad van Indien , Dire<^eur in Bengale , en Zeevoogt

der Retourvloot in 't jaar 172 j. welke my die fraaye Teekening van onze

Logie op Hougly in Bengale zeer gunftig heeft gelieven me te deelen.

Over de zaaken van Japan hebben verfcheide Opperhoofden , en andere

Raadsperfbonen van datComptoir, my alles, dat ik fraais daarvan opge-

ve , met een groote zugt voor myn VVerk , alzoo zy in den grond daar

over oordeelen konden , behandigd.

Buiten deze gemelde Heeren zyn 'er nog verfcheide anderen , hier te

Lande, de Hoogfte Ampten van Staat bekleedende, die my veele fraaye

Teekeningen hebben gelieven toe te zenden , uit agting voor dit Werk
,

onder welken ik den Hr. en Mr. Jacob van Oudenfletn , Burgermeefter der Stade

Alkmaar, enz. niet kan voorby gaan , maar my ten hoogfte verplicht achte

myne dankbaarheid aan zyn Wel-Fd. Geftr. alhier te bewyz^n, voor veele

echte Papieren en Teekeningen ons door zyn Wel-Fd. Geftr. toegekomen ; ook

kan ik niet nalaaten hier te melden , dat de verftandige en uitmuntende ver-

zamelaar van alles dat fraay is, éieWx.StmonSch'ynvoet , mymet zeer veele

Mogolfche en andere Teekeningen , als ook met veele fraaye Kaarten , meed
4aar te Lande opgeftelt, een ongemeenen dienft gedaan heeft,

* 1 Zoo
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Zoo veele Heerea van de eerfle Rang,en van 't lioogfteGezag zoo in Indien,

als in 't Vaderland, geweeft zynde , brengen veel gewigt toe aan de Papieren
,

welke haar Wel-Ed. my overhandigt, en zoo guoftig geleenc hebben, ge-

lykdiePapieren weder een ongemeenen luifter en ^ieraad aan myn Werk ge-

ven, van welke zoo dit berooft gebleven was , zoule het zeer veel van zyne

waarde by alle verfhndige Luiden hebben moeten verliezen, daar die het

zelve nu zoo volmaakt doen tevoorfchyn komen, dat het een yders lurt tot

het zelve op zulke onwrikbaare gronden moet uitlokken, behalven dat het

noit uit betere handen, dan die der gem'lde Heeren , zoo volmaakt kon
gelevert worden ,• om welke onwederfprekelyke redenen ik oordeele , dat

den Liefhebberen groot ongelyk zou gefchud zyn , indien ik hen dezelve

niet medegedeelt hadde.

Dit 'S dan , waarde Lezer , de reden , waarom dit Werk byna 200

bladen meer , dan wy in 't eerft gegift hadden , en zoo veel vellen Plaatwerk

,

beflaat^ maar ik twyffel niet, of de ftoffe zal den Lezer immers zoo veel,

als my bekoren, en by hem van geen minder noodzaakelyivheid , dan zy

my voorquam
,

gefchat worden , weshalven ik valT: Itelle , dat hy 'er veel

genoegen in zal neemen , als hy maar overweegt , wat een fchat van fraaye

en echte zaaken , daar men volkomen ftaat op maaken kan , om de handen

daar zy uitgekomen zyn , en hoeveel nette Teekeningen en Kaarten meer,

als hy anders zoude gehad hebben , hy nu bezitten zal.

Vaar dan wel , befcheiden Lezer , ende verluftigt ü in alles , dat U dit

doorwrogt Werk uitleveren zal , en zyt verzekert , dat
,
gelyk het altoos van

groote agting by Luiden , die Indien in den grond kennen , wezen zal , het

ook veel nuttigheid en vermaak zal bybrengen aan die genen , die deze

Landen noit bezogt hebben ; alzoo zy daar uit een volkomen kennis van dit

gezegend deel der wereld , en wat daar verder toebehoort, bekomen zullen.

Ook twyffel ik niet, of alle Mannen van Letteren en ervarenheid ontrent

de zaaken dezer Geweften , zullen van ons , en van ons werk , met zoo veel

befcheidenheid oordeelen , als de wydluftigheid van zoo grooten beflag van

redelyke Luiden eifcht , zoo 'er hier of daar door my mogt misgetaft

zyn ; hoewel 't alle geen misflagen zullen zyn , die deze of gene onkundigen

dikwils daar voor zouden rekenen , aangezien wy niets zonder rype over-

weging , en naaukeurige navorfching , op het papier gebragt hebben , waar

op de Lezer ten vollen kan geruft zyn.

Dit hebbe ik noodig geagt voor af, by de uitgave van deze laatfteDee-

len, teberigten, niet twyffelende , of dit zal den Lezer vergenoegen , en

ontrent het beflag van dit werk ten vollen geruft ftellen. Waar mede ik

blyve met veel agting

,

Zeer Befcheiden Lez^er ,

VED: Voheerdige "Dienaar

Fran^ois Valentyn.j
*s Gravenhage den "''.

XX Mey ijió.
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OMSTANDIG VERHAAL
Van de • ^

GESCHIEDENISSEN, en ZAAKEN

Tot het

kERKELYKE
Of tot den

GODSDIENST
Behoorende , zo in

A M B o I N A
I .V 1»

Als in alle de Eilanden in het voorgaande Deel gemeld" "^

van de outifte tyden af tot nu toe voorgevallen.

EERSTE BOEK.
E E R sIt E HOOFDSTUK.

BEricht wegens de zaaktn van den Godsdienft. Die hier van oudsher driederlei ge-

lüeeft is. De HeideiVche. Die zich van een fpreekivyze van de Son, e» Maan,
ontleend^ bediend. Hare i/pper- en mindere-Goden. Steenen als Goden geëerd. Jls

ook Boomen, enz. Hunm Marels. En der zelver bedryf. Waar men die nog vind.

f^aii den dienj} der Muni^eekn. Fan de Goden., o/ Duivels, door die van Honimoz

,

NoefTalaoet, Sec. gediend. Fan V Feeft des Hemels. Fan eenig byzonder geflagt. En
verfcheide andere

.^
daar u^ [fruitende. Fan V Feefl: des Hemels van eenig Dorp,

"Waarzeggers, ?» Wichelaars. En hunne goede en quade voorteekenen. Fermogen dezer

Wichelaars , en hun liftig be'iier. Andere voorteekenen. Wat voor dieren zy tot offer-

handen gebruiken. Hun afgods-Tempelkens. Oude overlevering der Soyaneefen. Het
verdere hunner o^ex\\iinden betreffende. Weten van geen \z&en-dz^en. Hunnen ^ed.
En die der Chineefen. De Matakauw der Amboineefen, of als een Eed-fweering, of
als een middel van befweering gebruikt. Straf over diefilal. Lift der Wichelaars.

Verbonds-Eed van die van Honimoa. Met wat onderfcheid by die van Noeflalaoet ge-

Iruikt. Verbonds-Eed der Cerammcrs. Befnydenis der Amboineefen. En noodzake-

lykheit daar van. Seldzame gedagten der Inlanders wegens hunne ziekten. Wonderlyk

middel., om die weg te nemen. Ple^telykheden omtrent ^^ Viflcheryen , de Jacht, en

omtrent andere zaaken. Hoe iie van Nallahia^^ Aïgodtn dienen. Afgodery van die

van Siri-Sorri , en van de N oeffalauwers.

Beticht

wegens
de 7,aaken

van den
Cjods-

dienll.

N A dat wy nu tot hier toe

A M B O IN A ook in zyne
voornaamfte bedienden ge-

zien , en alles aangemerkt

volflage

III.

hebben

,

befchryving

Deel.

't geen wy tot de

des zelfs meinen te

behooren, zo G;aan wy nu over, om van

de zaaken van den GODSDIENST
te fpreken.

Zy is niet altyd een en de zelve , maar

na de verfcheidenheit der tyden ook ver-

fcheidenerlei geweeft.

A Daar

'V



AMBONSCHE ZAAKEN
Die hier

van ouds-

her dtie-

detlei ge-

weefl is.

DeHei-
denfche.

Die zig

van een
fpreek-

wyze,
van de

Son , en
Maan

,

ontleend,

bediend.

Daar zyn 'er tot nu toe nog drie be-

kend, de Hcidenfche, Mohhammedaan-

fche, en de Chrillelykc Godsdienll.

De oudfte van deze is de Hcidenfche,

van welke men nu nog de overblyfzelen

op 't groot eiland Ceram, en op Bocro,

zoo onder de Alfoercezen , als onder

deze en gene Strand - volkeren aldaar,

heeft.

Volgens dit Heidenfch Geloove eerden

zy, in hunne onkunde en blindheit, als

oppcr-Godcn, den Hemel, en de Aarde,

en baden in den Hemel ook de Son

,

Maan, en Sterren aan.

Schoon zy deze voor opper- Goden

hielden ( by welke zy ook gewoon wa-

ren te zweeren) zoo Helden zy vaft, dat

die het beftier der zaaken hier beneden

,

of aan deze en gene Duivels, ofwel aan

de zielen van hunne verftorvene voor-

ouders, aanbevalen, gelyk zy ook de

gewoonte hadden, om ten ecrlten tot de

zelve, als Middelaars tuflchen hen , en

Goden , hun toevlucht te

zy iet Goddelyks en onbegrypelyks

in 't bcfchouwen van den Hemel, en al

die heerlyke Hemel-lichten vonden, is

niet te verwonderen, alzoo dit de Goden
der beroemd ftc en verftandigfte volkeren

der aarde geweefl zyn.

Zoo groot en heerlyk de Son , en

Maan boven de andere Hemel-lichten

hén uiterlyk fchenen te zyn , zoo veel te

grooter was ook de eerbied, die zy ne-

vens veel andere, ja de meefte volkeren

van 't Ooften, daar voor van ouds had-

den , en nog hebben ,
gelyk ook , om de

beftendigheit van hunne verbonden in

volle kracht uit te drukken , de Konin-

gen en Vorften aldaar gewoon zyn dit

gemeenelyk met deze fpreekwyze, zoo

lang de Son en Manc zyn , uit te drukken.

Een oude Oofterfche fpreek-wyze, van

welke zich David inden LXXII. Pfalm^

vers f. bediend, daar hy zegt: U zullen

vreezen^ zoo lang de Son en Mane zullen

zyn^ een gejlcichte der gejlachte. Gelyk hy
vers 17. daar op ook ten dcelen zinlpeelt,

als hy zegt : zoo lang ah 'er de Sonne zal

zyn , zal zynen naam voortgeplant iverden,

dat is, altyd, en zonder ophouden.

Ik ontmoet die zelve manier van fpre-

ken ook by Ovidius in zyn Minnedich-
ten , in 't I Boek, en if Dicht, na-

mentlyk

:

Nulla Sophoclco ventet jaFlura Cothurno,

cum Sok ö* Luna femper Aratus crit.

Dat is :

De toon van Sofokles zal nimmermeer ver-

divynen
,

ylratus zal zoo lang als V Son- en Maan-
licht fchynen.

Deze eigen fpreekwyze ontnoet ik
ook in zekeren Brief, die aan den xoning
van Cambodia in 't juar 1672. dior den
opper-Landvoogd van Indien, de Heer,
Johan Alaatzuiker^ gefchreven wierd,
waar in hy van de opregte genegcnheic

van den Koning tot zyn Edelheid, en
de Raaden van Indien, zyn zucht tot

vrede en vriendlch;!p met hen tot onder-
ling welvaren van beide die Natiën fpre-

kende, wenfcht : Dat den Hemel geven
zuil ^' dat ze zoo laai tnag duuren, als de

Son en Maan bare lichten aan de mcnfchen

zullen geven.

Zy ontzetten zich niet alleen over die

glans-ryke Hemel-lichten, en over het
ganfche heir des Hemels; maar baden
ook met de zelve eerbied de Aarde aan,
te meer, alzoo zy, het Aardryk menig-
maal zeer fterk onder zich voelende be-

wegen, daar uit wltflelden , dat dit niet

anders, dan door Kekere Godheid, diens

oppermacht zich over denaarde en des

zelfs inwoonders uitftrektc
, gefchie-

den kon.

Dewyl zy nu van ouds vaft fielden , Hun op
dat de opper-GoJcn zich met de dingen per- en

der Aarde niet cigentlyk ; maar alleen "^^"'1'^'^°

door bemiddeling van zekere Duivels,

en Geeften, en voor al door die van
hunne vooroucfers, bemoeiden, en dat

zy derhalven alhun nooden en beden om
hulpe,door hen aan de zelve moeften be-

kend maken ,ialzoo hadden zy ook ver-

fcheide plaat zen, daar zy gewoon waren,

volgens opgave der Wichclaars, ofwel
volgens eigen goeddunken, deze Nitoe 's,

of Duivels ( die zy in de later tydcn na

het doorbreken van den Mohhamme-
daanfchen Godsdienll ook wel Sjeithans,

en Djin's notmden) of de Gceilen van

hunne vooroflders aan te bidden, en om
hunne hulpc In voorfpraak te verzoeken.

Zy waren lewoon zekere groote vier^

kante ÜeencA hoedanigc ik vcrfcheidenc

boven op hulie gebergten gezien hebbe, ^^"j'
^^

groote eere in te doen.

lleenen van ouds zonder-

en als plaatfcn van Gods-
et wierden , blykt ons mid-

t gewydc en ' ongewyde

Goden.

Steenen

c vcrfcheidene ^'^ ^°-

Dat zekc

ling geeeibi|

dienrt gebr

dagklaar

fchriften.

Gen. X
eob , dat h

Ber-Scba

een hoofd

waar op
had, tot

olie daar

zeide :

opgerecht

huis Gods

plaats, g
dat is, V

'III. vers 18. leze ik van y,^-

|die llcen, op welke hy, van

Haran gaande, zich als cp
culuw ter neder gelegt, en

die feldzame droom gehad

n opgerecht tecken zettcde,

ven op goot, en in 't ii vers

deze fteen , dien ik tot een

hebbe NB. zal een

en. Ook noemde hy die

yk wy vers ly zien, Beth-El,

^uis Gods.

In

'el:en gezet
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Als ook
de boo-
men.

In de Areopagus van Athene , de oud-

fte Recht -bank van Griekenland, die

eenigen tyd onder den blaauwen Hemel
was, waren twee Silvere banken , van

welke de ecnc Cjè^u dejhen desongelyks,

waar op de belchuldiger zat, en de an-

dere dvitSiioc de fieen der onbefchaamd-

heit ,
genaamd wierd , op welke de

fchuldige zat. Deze plaats wierd namaals

door een Tempel overdekt, en als een

Gods-huis gebruikt.

Paufaniiis zegt Lib.7. van Achaia,dat

'er by de Stad Pharos omtrent het beeld

van Merciirius dertig vierkante llecnen

waren, waar op de naam van ieder God,
even als in Arcadia, gcfchrevcn ftond

;

en dit, voegd hy 'er by, om dat by de

oiidile Grieken enkele lleenen dienden

om de Goden te verbeelden.

De Romeinen hebben van Peflmunte

een ruwen üeen aangenomen , dien zy als

de moeder der Goden aanbaden.

Dus baden de oude Amboineezen ook

zekere groote fteenen aan, niet, om dat

zy die eigentlyk voor Goden hielden,

maar om dat zy valt ilelden, dat hunne

Nitoe's, en Bofch-duivels , zich daar

onthielden.

Even zoo hadden zy ook veel eerbied

voor de. groote Eiken- , Waringin- en

Pitsjaar boomen.
Dat de groote boomen van ouds Tem-

pelen der Goden waren, is den liefheb-

beren der oudheden zeer wel bekend.

Het is zeker, dat de Thuinen, en

Boffchen daar al mede voor gedient heb-

hebben. Het Bofch dat Jhraham te Ber-

Seba plantte, diende mede daar toe, al-

zoo hy daar den naam des Heeren, des

eeuwigen Gods aanriep. Gen. XXI: 33.

Wat agting de hooge Eiken, Cederen,

en andere hooge boomen by de ouden

hadden, is uit allerlei Schryvers over-

vloedig bekend.

Van de Eikc leze ik allereerfb met op-

mcrkinge Gen. XVIII: i. dat de Heere

.Abraham verfcheen aan de Eiken bof-

fchen van Mamre. Dit meine ik heeft veel

aanleiding tot het eeren van den Eiken-

boom gegeven. Ook Gen. XXXV: 4.

en 8. dat Jacob de vreemde Goden, Sec.

onder de Eike by Sichem verborg, en

dat Dehra, de voedlter van Rcbecca^

begraven wierd onderaan Beth-El, on-

der die Eike , welker name hy Jllon

Bachuth noemde. Beide die zaakcn, juift

onder zoo een Eiken -boom verricht,

wilden zekerlyk iet zonderlings te ken-

nen geven.

Jof VI: II. zie ik, dat de Engel
des Heeren quam, en zich onder de Eike
zettede. Gelyk dit nu aan de Joden ccn

eerbied voor den Eiken-boom, meer dan

voor andere boomen , ingeboezcmt heeft,

alzoo meine ik, dat al de dienft en eer-

bied der Grieken, en van hunne latere

navolgers, voor den Eiken-boom hier van
daan alleen zyn oorfpronk genomen heeft.

P//«m zegt in zyn VI, Boek, f Gap.

dat de boomen de Tempels der Goden,
en byzonder de uitlfekendfte waren. Dus
zegt hy in zyn XIII. Boek

, f Gap. dat

de Ceders veel tot de flatuen en beeltenlG-

fen der Goden dienden.

Even zoo nu dienden in de oudfte ty-

den de groote en hooge Waringin- of
Pitsjaar-boomen voor verblyfplaatzen,daar

de oude Amboineezen hunne Goden gin-

gen eeren, dienen , en raadvragen ; niet , om
dat zy die boomen zelf als Goden aan-

zagen , maar om dat zy die hielden voor
plaatzen, daar zich hunne Nitoe's, en
Bofch-duivels , of de Geeften van hunne
voorouders, onthielden, en daar zy wil-

den gediend , en raad gevraagd zyn.

Zy waren van oordeel , dat de zielen

van hun overledene voorouders, niet al-

leen na hun dood nog leefden, maar dat

zy ook zagen, hoorden, en wiften, al

wat 'er in de wereld omging, en dat zy
nu en dan wel eens, 't zy met een
lichaam, 't zy als een fchim, aan hen
hier of daar, dog egter maar voor een

korten tyd, verfchenen, en zich, voor-

al of onder die boomen, of op die groote

fteenen, of ook wel omtrent hunne Gra-
ven, onthielden, waarom zy ook ge-

woon waren nog lang na der zelvcr

dood, en by voorvallen van ziekten, en
andere ongemakken, ten eerften fpys en
drank, als ook Flambeauwcn, na de Gra-
ven der zelve te brengen , om de zielen hier

mede te eeren en te verluftigen, fchoon

zy de fpyze en drank zelf oppeufelden.

Behalven deze plaatzen , daar hun Hun
afgodifche Duivels- dienftcn gepleegd Marels^

werden, heeft men van ouds op Ceram,
en elders

,
gehad (gelyk die nu nog onder

de Alfoereezen alomme zyn) zekere Dui-
vels-Tempels , die zy Marels , of ook
wel Toetoe-WO, en Mafale, noemen.

In deze Tempels, van Gabba-Gabba
gemaakt, geven de ouders hunne kinde-

ren, eer zy twaalf jaaren oud zyn, aan

de Priefters over, om in dien Duivels-

dienft onderricht te werden. De Tem-
pel zelf, die diep in 't Bofch , en onder

het donkerfte geboomte geplaatft werd,
is buiten dien zoo donker getimmerd,

en van zoo weinig lichten en kleene ven-

flerkens voorzien, dat het onmogeiyk is

te zien, wat daar in omgaat.

De Pricfter, de groote Maoewen ge-

naamd, neemt de kinderen van de ouders

maar over, zonder dat zy iets in den

Tempel zelf befchouwen mogen , of

konnen, alzoo 'er maar een Flambeau

dag en nacht buiten de zelve brand.

Ai Pm

P

j;

i
t



4 AMBONSCHE ZAAKEN
En dev

zelver

bedryf.

Waar
men die

nu nog
vind.

Van den
dienftder

Mani-
peezen.

Pus na de overgave van hunne kinde-

ren hooren die ouders een afgvyflclyk

gehuil, en gejammer, en zien ook ver-

Ichcide Pieken, daar 't bloed by neer

druipt, door het dak fleken, dat hen

kan doen denken, dat de kinderen ver-

moord worden } hoewel zy die, na dat zy

'er drie maanden in gewecllzyn, wederom
krygen.

leder van deze kinderen krygt dan een

gefchildcrde ftok van dun wit Riet, waar

op cenige beelteniflen gebrand zyn, en

waar aan eenige fnoertjcns met Kopere
Chineefche Penningen zich vertoonen.

Ik heb nog verfcheide van deze ftokken

in 't jaar 16S7, wanneer ik op Caibobo

was, gezien, en 'er zelf eenige van gehadj

dog ben die nevens verfcheide andere

fcldzaamhcden in 't jaar lö^f , by myn
t'huiskomft, op 't Ooil-lndifch-huis te

Rotterdam quyt geraakt , alwaar zy door

deze of gene bedienden verdonkerd zyn.

Als deze kinderen nu weer t'huis ge-

zonden werden , konncn zy gaan nog
fpreken, en moeten dat als eerllgeboorne

kinderen weder leeren } ook weten zy

niets , van 't gene zy gezien hadden , of

wat hen daar bejegend was, te verhaa-

len. Daar na werden zy met eenige geele

Verw, en met welriekende Salven be-

ftreken , en gaan hun dorp rond zich

vertoonen, en eenige gaan Gong's, Klee-

den, enz. bedelen, om die daar na met
dien oppcr-Priefter te dcelen.

Voornamentlyk vind men deze Tem-
pels, en dienft der Heidenen (by de

Wcfter-Cerammers , Patan genaamd ) by
hunne drie groote Kapiteins, Macoerejfi^

Manoemcten, en 'ïoepafauiv ^A\c ook, ten

tceken dat zy tot dezen dienft behoo-
ren , eenige fwarte plekskens op de borfl:

afgcllippcld hebben.

Deze hebben drie groote Marels ge-

bouwd, waar in hun Duivels -dienft ge-

pleegd werd ; maar gelyk Railja SiJ'eoeloe

tot hun groote vergadering niet geroe-

pen werd , om dat hy deze fwarte pleks-

kens niet heeft, (hoewel hy anders ook
van hun Geloof is) alzoo behoord
ook Radja Sahoelau daar niet toe , gelyk
hy ook geen Marel gebouwd, of plek-

ken op de borft heeft.

Die van Manipa eerden van ouds
hunne Goden ook eerft in de digtfte

Boflchagienj dog naderhand verfcheen

hen (zoo zy zeggen) by Tomoewaroe
een vrouw uit zee, Jlocwauoy genaamd,
die hen den ganfchen Duivels-dicnft ge-
leerd heeft , te weten , dat zy een hooge
Baileoe, het Duivels-huis genaamd, ma-
ken, en veertig vrouwen daar op zoo
lang danflen en zingen moeften , tot een
van de vrienden van den ftichter der

Baileoe, of des Tempels, van den Duivel

bezeten wicrd, en razende daarop loe-

pen , en antwoord op hare vragen geven
quam.

Als men nu recht van de Goden der

Amboincczen fprecken zal , zoo is het

wel in 't algemeen waar , dat zy den He-
mel met het heir des zelfs, en 'de Aarde,
als hunne opper-Goden aanmerken, den
zelve dan eens den Hemel en de Aarde,
dan eens met de naam van Heere , dan
eens met den onzekeren naam van Hy,
aanfpreken , en dien ook voor den
Schepper en bcftierdcr van alles houden j

maar omtrent de mindere en hunne mid-
del-Goden, of Duivels, die zy eercn en
aanroepen, verfchillen zy weer zoodanig

van den anderen, dat niet alleen ieder

eiland, en dorp, maar zelf ook veel

huisgezinnen in de zelve, hare byzonderc

Goden, zoo in naam, als in gedaante, en

verbeelding, hebben.

Om ze allen te noemen , is onmogclyk,
maar wy zullen 'er eenige met hun naa-

men opgeven.
*"

Op de eilanden Honimoa , en Nocfla- Van de

Laoet, had ieder dorp de zyne. Goden.of

Die van Oelat noemden hunnen Dui- <joo7d4
vel Aloetoezva PaunoeJJ'a Nitoe Amahoetai^ van Ho-
dat is , den ouden man , de fchaduwe des nimoa

,

EUands , den Duivel van de huid des ^,"^" P^*

dorps.
^''''^'

Even 200 hebben ook de andere dor-
pen aldaar hunne byzondere Duivels met
naamen, die ieder hunne bcteekenis heb-
ben. Als de een' den Duivel der jonge

dochters , een ander weer den Duivel van
'/ nieuw dorp , een ander den Koning Sa-
niane^ o? den ouden Krygs-held ^ eenander
weer Nitoe Labba., den IVin- Duivel^ den

Duivel^ die de Pinang onderzoekt , den

Klip-Duivel, en wat dies meer is.

By die van Noefta Laoet hebben die

van 't gedacht, jipoepoevja genaamd,
een byzonderen Afgod , dien zy alom-
me, daar zy woonen, 't zy op Noefta
Laoet , 't zy elders , afzondcrlyk , of
maar alleen dienen^ en Hayacka noemen.

Gelyk nu ieder dorp byni zyn eigen

Duivel, of Afgod, heeft, alzoo ver-

fchillen zy ook geweldig in gedaante.

Een van de affchuwelykite was den
Afgod, dien van ouds die van Way,
onder de gedaante van een groot houte
beeld, vertoonende den rechten Priapus

der ouden, en met een groote Manne-
lykheit afgebeeld, dienden.

Deze fnoode Afgod wierd niet alleen,

toen zy nog Heidenen waren, van hen
gediend , maar in 't jaar i(Sf6. heeft

zeker Korporaal , die op Way lag,

ten tydc van de Heer Arnold de Vlaming

zulk eenen Afgod aldaar , zeven voe-

ten groot, met een Mannelyk teel-

lid , wel twee fpannen lang , wreed
van
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van gezigt, en fpits van knevels, ont-

dekt , zonder dat men oit te voren
daar af gehoord had , alzoo zy hem in een

ontoegankelyken fchuilhock , waar by
eenige Pieflang-boomen geplant waren,
verborgen hadden. Hoe daar mede ge-

handeld wierd, en wie daar aan ichuldig

waren, en hoe die lieden gellraft z,yn,

zullen wy onder dat jaar in 't befchryven

van de Chriftelyke Godsdienft, om geen
onnoodige herhaling van een en de zelve

zaak te doen, aanhalen.

Dat dezen Afgod ook by andere op 't

eiland van Amboina gediend, en geëerd

wierd, bleek my op zekeren tyd uit een

verhaal van den Grave van Soya, die

my zeide, dat zy zoo een Afgods-beeld

op de Coracora van Soya in otide tyden

plagten gefneden, en verborgen te heb-

ben, dien zy Boetoh Oelifizva^ dat is,

de Manlykheit der OeUfiiva 's , noemden

,

en dien zy als den God , die hen voor-

fpoed op zee, en overwinning tegen de

vyanden geven moell, eerden j waar uit

my dan toefchynt , dat hy by alle de Oeli-

ffviia's zal gediend geweeft zyn.

Dat die van Ema een Al-god, als een

Verken verbeeld, in oude en zelfs nog in

de latere tyden, geëerd hebben, zullen

wy al mede, daar wy van den Chrillely-

ken Godsdienft fpreken, onder 't jaar

löff. aanhalen.

Die van 't geflacht yipoepoezva , op
Noefia Laoet, dienden (gelyk wy aan-

llonJs gezegt hebben ; den Afgod Hayac-

ka^ die geen gedaante ter wereld had,
en alleen in drie zamen-gcbondene houten

beftond.

Zekere Laheoe^ een der oude voorva-

deren van dit geflacht, had den zelven

op de Markt van een vreemd Koopman
van Solor, of (zoo andere willen) van

Java, gekogt. De verkooper had hem
daar nevens verzekerd , dat , zoo hy die

drie houten Godsdienftig kwam te eeren,

hy, en zyn geflacht, allen bedenkelyken

zegen daar van erlangen zoude. Voor al

belaftte hy hem, dat, wanneer deze of

gene vrouw in zyn geflacht van het eer-

fte kind bevallen zou, hy dan dien Af-

god in de kraam-kamer moeft plaatzen,

alzoo die haren arbeid zeer vergcmakke-
lyken zoude.

Na dat zy nu gckraamt heeft, moet
zy zich met geen water, maar alleen met
eenige jonge Calappus-bolller , reinigen.

Ook mag zy geen fpyze,dic over 't vyer
gekookt is, ecten; maar moet zich al-

leen met raauwe vrugten , als met Calap-
pus, Canari, Picflïmg, 6cc. behelpen,
tot 'er tyd , dat zy ter eere van Hayacka
een groot Feeft aangerecht , en veel

vrienden wel onthaalt zal hebben, wel-
ker pligt is veel gcfchenken van Goud,

Gongen, Kleeden, Sec. tot dit Feefl: te

brengen, die dan met malkandercn wak-
ker na Tief, en Gong zingen, danflen,
fpringen , eeten, drinken, en vrolyk
moeten zyn.

Na deze vreugde moet zeker man met
een hakmes in de hand, en een jonge
dochter met een Gorgelct al danflende,

tsjakalilende, en zingende, van veel an-
dere gevolgd, na 't ftrand gaan, die,

even als zy, zingen, danflcn, op Gong
en Tief flaan, en zeer vrolyk zyn, tot

zy op 't ftrand komen , om water in te

fcheppen, dat zy in 't dorp brengen,
waar mede 't kind op 's moeders fchooc
gewaflchen, en waar na dan weer zoo
gedanft en gezongen moet werden, tot

dat de vrouw , uit de kraam-kamer voor
den dag komende, zich met dat water
ook reinigt , zich net met al hare klei-

nodiën opfchikt, en met hare Goude
ketens om den hals, arm-ringen aan de
handen, ringen aan de vingers, en met
hare oor- ^ieraden aan de ooren ver-

fchynt, na 't welke zy haar dan gebieden
mogen weder gekookte fpys te eeten >

dog geen van hare kinderen, 't zy van 't

mannelyk of vrouwelyk geflacht, mogen
in eeuwigheid Oebi Hoetan , of Caladi
( zekere vrugten ) eeten.

Alle, die van dit geflacht zyn, zullen

ook van geen vrugten, nog Siri Pinang,
v.an anderen eeten, om haren Hayacka
niet re vertoornen. En zoo vreezen ook
alle lieden van andere geflachten met lie-

den van dit geflacht om te gaan, zeg-
gende, dat zy als een verteerend vuur
zyn, die iemands Plantagien doen vci'-

donenj dpg om dit voor te komen, zoo
nemen die gene, die zulk een buurman
by hunne Landeryen bekomen hebben,
eenig water van hem , en befprengen hun
Thum daar mede, en dan is al die hitte,

en 't gevaar overj dog alvorens dit water
te gebruiken , moet het in een lid van
een dunne Bamboes gedaan; met zeker
blad, Moleicoe genaamd, tocgeftopt, en
daar , als dien Afgod , om zyn zegen aan-

gebeden werden.

Indien de lieden van dit geflacht die

niet nakomen, beelden zy zich vaft in,

dat zy geen zegen zullen hebben ; maar
zoo zy dezen God ernftelyk dienen, dau
zullen zy zekerlyk gelukkig zyn, ryk
worden, en vooripoed hebben.

Deze lieden nu hebben wel deze op-

per- en middel-Goden; maar men moet
zich egter niet verbeelden, dat zy een

vaften of ordentelyken tyd onder zich

,

beraamd ofvaftgefteld hebben, om de-

zelven te dienen , zy weten van geen

Morgen- of Avond-Gebeden , en zyn

ook, voor, of na den eeten, noit ge-

woon, te bidden i maar fchikkcn zich

A 3
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in 't bidden en dienen van hun Goden
meeft, na dat zy voorvallen van zware

ziekten hebben, of wel deze of gene

rampen en plagen onder zich vernemen :

want zoo lang als zy welvaren, v>/eten

zy van geen Goden, nog van geen Gods-

dicnft ter wereld.

Indien zoo een ramp, ziekte of plaag

een byzondcr gcflagt overkomt , zoo

zullen zy hun God, en byzonder die

opper -Goden, wel yverig daar over

aanbidden , en fmeeken , dog alvorens

moet 'er ter eeren van dien God , een

groot Feell aangerecht, endaar toe alle

blocdvriendeu uit alle plaatzen, en lan-

den genoodigd , en veel mannen en vrou-

wen by een verzameld werden , om op

dat Feeil te dienen, te koken, vifch te

vangen, Pieilang en andere bladeren te

verzamelen, Ryll te llampen, Zagoe te

verzorgen, en allerlei ander werk te hel-

pen doen. Ja om alles tot dit Feeft te

vervecrdigen , zyn zy wel twee dde
maanden te voren in de weer.

Van 't
Alles nu tot dit Feeft der Feeften, dat

Feeft des zy 't Feeft des Hemels noemen , en dat
Hemels, alle andere Feeften in weerdigheit over-

byzomlef ^^^^^
'
gereed zynde , zoo geeft men aan

gedagt. het Dorps-hoofd kennis hier af, om 't

aan alle lieden , Vrye en Slaven , bekend

te maken, en om hen te verbieden, dan

niet uit het dorp te gaan , maar in 't zel-

ve tot het einde van dit Feeft te blyven.

Als zy nu den Hemel (dien zy in hun
Taal Lanit noemen) zullen aanbidden,

kappen zy een Bamboes met zyne blade-

ren af, brengen die op deBaileoe, of 't

Raadhuis, vercieren die met jongs witte

Calappus-bladeren , en hangen daar Za-
goe , Bagca , Canari , Vifch , een Verkens-

fteert, en meer ander eeten, en ook een

rood doekje 'er boven aan, dat by hen

gelyk als een briefis, die de noodiging

vervat j waar na dan de groote maaltyd

zelf op de Baileoe klaar gemaakt werd.

Na dat nu de Son ondergegaan is,

fteken zy Damar's, of Flambeauwen,
aan, brengen drie of vier Gongcn, en

Tifa's, flaan negen-maal op de Tifa, of
Trommel, gelyk men by het Tsjakalile

gewoon is te doen, ten einde hunne Ni-
toe's, of Duivels, aldaar mede zouden
vergaderen.

Daar op gaat dan het eeten , drinken

,

fmullen, en gaftereren , als mede het

danllcn, fpringen, zingen, en tsjakalile

op 't geluid van Tifi en Gong, niet

weinig aan, vervoegende zich al danflcn-

de en fpringende na dien Bamboes-boom,
die zy de naam van La>iit , of den Hemel,
geven, en die zy in des zelfs plaats eeren,

waar mede zy tot het aanbreken van den
.dag bezig zyn. Na dat het nu dag ge-

worden is, bereiden zy weer ccnig eeten,

en drank , en kiezen drie of vier jonge

maagden, om te danflen.

Alles hier toe weer klaar zynde, dra-

gen zy dcz.en Bamboes, nemen eenig

eeten mede, kloppen opGongenTifo,
en belaften deze jonge dogters na de

plaats, alwaar men den Hemel aanbidden

zal, te danflcn, gaande derwaards met
haren Priefter , die onder het gaan al ge-

ftadig roept: Sopa oepoe ^ fopa oepoe,

apaleke^ apaleke, dat is, f^y fmeeken u,

Heere^ wy fmeeken a. Heere ^ eerbiedige

erbarmd u onzer ^ en hebt medelyden met

ons.

Na dat zy nu dicht by de plaats der

aanbidding gekomen zyn, zetten zy dien

Bamboes-boom by een anderen boom
met een anderen Bamboes, die korter,

en maar drie of vier leden lang is, neder^

ftellende die dus by die vorige Bamboes-

boom , by welken zy dan eenige bladen ,

rond , als borden , gefneden , zetten ,

fchikkende voor ieder God, of Duivel,

een byzonder bord, en gevende ieder zyn
byzonder deel, te weten, een blad voor

den Hemel, een voor de Aarde, een
voor de Son, een voor de Maan, een
voor de Morgen-, een voor de Avond-
Ster , en een voor ieder van de andere

Geeften, ofte Duivels, die zy hier toe

beroepen , en met de Tifa genoodigd
hebben j dog onder alle deze bladen, en
deelen, fteekt in gieraad het blad en deel

des Hemels boven alle anderen, als het

allerfraaifte, uit.

De offerhande nu, die zy eigentlyk

aan den Hemel, en aan al die andere

Goden , op dezen tyd doen , beftaat daar

in , dat zy aan ieder der zelve eenig

eeten voorzetten, een weinig hier en een

weinig daar af kiezende, als, een ftulc

van een Hoen, wat Ryft , wat Spek,
wat gekookte Wortelen , enz. dat zy
ieder op zyn bord, of blad, dog in ry-

kelyker mate op 't geen voor den Hemel
gefchikt is , leggen > llaande geen van

deze borden over, om ieder Duivel hier

af zyn deel te geven.

Zoo ras zy dit verricht hebben, eet

de Priefter een Pinang ,
gaat dan op de

grond met de beenen onder 't lyf zitten ,

en bcgind luidrugtig dit navolgende Ge-
bed tot den Hemel te doen :

O Heere des Hemels! ivy fmeeken «,
Hcere, ^7 Sonne, ^^ Maan, gy Morgen-

gy Avond- Ster, en alle gy andere lichten-

de Sterren, gy Aarde, en gy Zee, gy
groote boomcn des Lands,^.y Waringin-

boomen , ó alle gy Dieren ! die op 't land

loopt ^ en alle gy Viflchen, die in Zee

fixiemt , alle de welke de Heere gefcbapen

beeft.

iVy fmeeken «, Heere, en brengen u

offerhanden vanfpys en drank van de Dieren^

van
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van de Bokken, van de Verkens ^ f^ifi^^ >

Towak , Ryft , en Wortelen , die gy ons

geeft i wy roepen u aan, en verzoeken «,
dat gy dit o>is offer , dat iiuy u toebrengen

,

aarmemen, en dat gy verre van ons alle

ziekten, ongelukken, en elenden, weeren,

en geven vjild, dat die alle met den fcroom

in Zee mogen henen vaaren. Laat die met

de Sonne ondergaan, en mit ivederkeercn;

maar verleen ons in tegendeel uwe genade
,

allerlei zegen , en weivaaren. Geeft ons

gezonde zielen, enfrijj'che vafte Ucbaamen.

Verleent ons kloekmoedigheit , en de over-

winning tegen onze vyanden-y maakt ons

voorfpoedig in onzen handel, en geeft ons

veel welvaren daar in, op dat wy mogen

ryk voorden., en veel Goud en Silver,

Gongen, en Zyde gefchilderde Kleedcn

verkrygen. Laat dog al ons gewafch des

vclds voorfpoe lig zyn , en geef dat onze

Thuinen en Plantagicn ons veel vrugten

mogen geven.

Gebied de Viflchen met geheelefchoolen

en troepen na land toe te fchieten, op dat

zy ons niet alleen, maar ook alle arme

menfchen, mitsgaders Weduwen en Wee-
zen , voeden mogen. Doet onze Towak en

Saguweer-boomen veel vocht tot d.rank

aan alle menfchen geven, verleen ons veel

zoonen , en dochters , en geeft dat wy met

de zelve op der aarde lang, en tot grys-

iverdens toe, leven rnogen., op dat wy u,

o groote Heere! veel offers ons ganfcb

leven door vingen toebrengen.

Na 't voleinden van dit Gebed , neemt
de Pricfter wat olie , en fmeert die allen,

die daar tegenwoordig zyn, op 't voor-

hoofd, en de borft, tot hen zeggende:

Ontfangt den Zegen, die u den Heere des

Hemels met allerlei zegen en welvaren over

u, en uwe kinderen, verleent.

Na dat Gebed, en deze Zegen-fpraak,

eeten en drinken zy alle van de overige

fpys en drank , en gaan dan na de groote

Bailcoe, alwaar zy een groot Feeil, dat

alle Feerten in heerlykheit overtreft, be-

reiden.

En ver-
Daar na komen alle ingezetenen, ou-

fcheide den en jongen, Vryen en Slaven, in dit

andere, dorp op de Baileoe , om mede aan die
daaruit

j^f^j ^g zitten, en vrolyk te zyn, behal-
ipruiten-

, ,, , i
-^

,

«Je. ven het welke ook ieder van hen zyn
deel van alles, 't zy van Ryft, Wortelen,
Gierft, Boontjens, Vifch, Spek, Con-
fyt, Makronnen, Papedo, of wat 'er

meer zou mogen wezen, mede na huis

necrht, om daar van weer gcfchenkcn
aan zyn huisgenoten te doen } dog
's Piiefters deel is grooter, als dat van
anderen.

Men eet en drinkt daar met een uit-

nemende vreugde, terwyl andere bezig
I zyn om op de Tifii en Gong te flaan, te

danflen, te zingen, en te fpringen.

/
Behalven dit groot Feeft wierd 'er nog

een klein Feellje voor de zuflers, broe-
ders, en andere bloed-vrienden , die op
dit Feeft' geholpen hebben j en daii nog
een byzonder voor de bloedvrienden

,

die hunne gefchenken van Goud,Silvcr,
Gongen , Kleeden , Porcclyn , &c. tot

dit Fceft des Hemels toegebragt heb-
ben, gegeven.

DePncfteris dan ook gewoon 't voor-
hoofd en de borft van alle de mannen,
vrouwen , kinderen , enz. die daar ver-

fchenen zyn , te Salvcn , en over hen den
Zegen des Hemels, en lang leven, tot

gryzens toe, af te bidden.

En cindclyk moet 'er dan nog een

Feeft bereid werden voor de andere min-
der lieden , die op dit Feeil des Hemels
gedient hebben , aangezien zy daar voor
geen loon ter wereld genieten. Als 'er

nu nog fpys of drank overig is, die moet
aan allen, die 'er zyn, zoodanig verdeeld

werden, dat 'er zelf geen blacï af in dat
huis blyven mag.

Dat nu zulke Feeften, 't eene op 't

ander komende, bequaam zyn om den
Amboinecs, die met gaftcn en braflen

aan een hangt, in den grond fgelyk wy
bevorens al gezcgt hebben ) te bederven,

zal een iegelyk zeer licht konnen be-

grypen.

Zoodanig nu is het met het Feeft des Van 't

Hemels, dat door het een of ander ge- ^^^^ ^^^

flacht in 't byzonder gegeven werd
, ge-

^'•"'"'^'s.»

legen } maar als 't ganlch dorp zich een dörD.

Feeft des Hemels aanrichten en toeftellen

zal, dat is nóit zoo groot, nog zoo
koftelyk, als dit Feeft, door byzondere
lieden toebereid. Ook is een dorp dit

noit gewoon te doen, dan by tyden van

oorlog, of van zware ziekte, fterfte,

en andere land-plagen van den Hemel,
om welke dan af te bidden zy een Feeft

des Hemels aanrechten.

Indien hier op nu geen Zegen volgt,

de plagen niet ophouden , nog hun Ge-
bed verhoord word, moeten zy een Slaaf

koopen, en als zy dan weder zullen aan-

bidden , brengen zy dien Slave mede op
de ofFer-plaats, daar de Bamboes -boom
ftaat , alwaar zy een hoogte maken,
hangende dien Slaafeen witte Porcellana-

hoorn om den hals, en belaftcnde hem
op die verhevene plaats te gaan zitten.

Als nu de Prielter aan den Hemel zyn
deel van 't Feeft geven zal, kiygt die

Slave in plaats vanden Hemel (dien hy
verbeeld) dit deel, eetendc en drinkende

daar van in 's Hemels naam en plaats.

Dezen Slaaf nu noemen zy Poivanno,

en hy mag noit veragt
,

geflagen , of

ergens toe gedwongen, maar moet in

de volgende tyd altyd tot het Fceft des

Hemels bewaart en gebruikt werden,
om
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om den Hemel te verbeelden , en des

zelfs plaats in 'c onttangcn van 't offer te

vervullen.

Omtrent deze plegtelvkheitvan dit

Fecrt komen wel de mccile Ambonfche
en Ceramfche Heidencii overeen j dog

in 't geven van den Zegen is dit onder-

Icheid tuflchen hen en de andere Eilan-

ders, dat de Ceramiche Prieliers den zel-

ven niet met olie geven } maar dat zy

,

gclyk ook die van Leytimor, een Pinang

kaauwcn , dit kaauwzel met de balt van

de Lawan-boom mengen, en dan zoo

op 't voorhoofd en de borll der gene,

die daar tegenwoordig zyn, plakken,

gevende hen verder den Zegen, even als

de Priefters van de andere Amboiifche

eilanden , die gewoon zyn olie daar toe

te gebruiken.

Dat onder hen ookPrielterSjWicche-

laars , en Waarzeggers zyn , heeft men
uit het geen bevorens gezegt is, iccds

ten deelen kennen vernemen i dog -hier

zeggen wy uitdrukkelyk , dat zy die

hebben, en dat die Priefters met eenen

Waarzeggers zyn.

Waar- Deze groote bedriegers hebben niet

zeggers, alleen groot aanzien en geloove by hen,
en Wic- j^a^r door hen werden veel onnoozele
chelaars.

j^er,f(-f,en elcndig misleid, en veel on-

fchuldigen aan hun einde gebragt : want

zy hebben zulken vermogen over de ge-

moederen van deze menfchen , dat , zoo

zy iemand , op welken zy een pik

,

fchoon nog zoo onfchuldig , hebben , hier

of daar af befchuldigen , die man , of

vrouw , volilagen weg is.

Als zy van ouds op een verren tocht,

of wel ten oorlog , of uit vilTchen
,

ja-

gen, enz. wilden gaan, of genegen wa-

ren Medecyncn in te nemen, een huis te

bouwen , of wel aan den Hemel , hunne

Bofch-duivels, of de zielen van hunne

voorouders, iet te verzoeken, te offeren,

of ergens om te fmeeken, zoo waren zy

gewoon geen van deze zaaken re onder-

nemen, voor en al eer zy den Wicche-
laar raadgevraagd , en van hem vernomen

hadden, of zy , by die onderneming,

geluk of ongeluk zouden hebben j hoe-

wel nogtans zommigen , die wat wyzer
meinen te zyn, zich zelve, uit deze en

gene goede of quade voorteekencn , zoo

wel als zulk een Priefter, goed en quaad

weten te voorzeggen.

Voorzegt de Wicchelaar hen voor-

fpoed, in 't gene zy ondernemen zullen,

zoo gaat het voort, en zy zyn 'er zeer

over verblyd ; dog voorfpelt hy hen 't

quade, zoo zyn zy droefgeeftig, en zul-

len het niet ondernemen.

Als zy met iemand zullen oorlogen,

halen zv vyf of zes Calappus-nooten van

een boom, brengen die op de Baileoe,

gebiedende aan zeker perzoon in zyn Hun

rechter en linker hand een Calappus-noot goede

,

te houden, zynde de gekiks-noot, die in "(^"^

de rechter, en de ongcluks-noot, die in tcekenen.

de linker-hand geplaatit is.

Daar op doen zy een kort Gebed tot

een van de Duivels, die hen de \yicche-

laar belalt heeft aan te roepen, en iLian •

daar op de nooten tegen malkanderen.

Breekt nu de rechtcr-noot de linker-noot,

zoo is dat een gewenfcht voorteekeui
dog zoo de linker-noot de rechter ber-

ften doet, dat is een zeer quaad voor-

tceken.

Zomtyds hangen anderen ook wel een

Hoen op aan een touwken, laten dat

zoo ftervcn, en zien naauwkeurig, of
de rechter, dan of de linker poot, in de
ëbod-lluipen, boven bly ft leggen. Legt
de rechter poot boven, dat is een goed,
dog de linker is een quaad voorteekcn

Andere weer geven aan twee lieden

een Swaard in de hand, nemen wat olie,

en fmcercti 'er dat 'Swaard mede, ftellen-

de daar by dan ook cenige Siri Pinang
voor hunnen Duivel, dien zyonmiddelyk
daar op om zyncn Zegen over deze be-

proeving hares gekiks annroepen. Zoo
dan dit Swaard, terwyl deze twee lieden

'er mede voortgaan, van zelfs bcweegd,
en deze twee lieden in het voortgaan ook
iemand gevallig aanraken, dat zyn heer-

lyke voorteekenen , dienende te gelyk

,

om dezen aangeraakten, als door hunnen
God zelf aangewezen, tot een der eerlte

ampten te verheffen.

Wat echter de konftenaryen van den
Wicchelaar, en de lieden, die hy daar

toe gebruikt, doen konnen, zal een icge-

lyk licht konnen begrypen, alzoo die

geen anderen perzoon , dan dien zy
geerne hier of daar toe gevorderd zagen,
zullen aanraaken.

Zoo ras iemand ziek is, ofeenig on-

gemak gekregen heeft, aanftonds loopt

hy na den Wicchelaar, om van hem te

vernemen , waar die ziekte van daan ge-

komen, en door wien hem dit ongemak
toegebragt is, alzoo zy ^ aftllellen , dat

dit of de een of de ander Duivel, of
Tooveraar, veroorzaakt heeft > gelyk wy
daar van een voorbeeld in 't verhaal der

Ambonfche Zaaken by den Koning
van Soya, Laurcns de Silva, onder 't jaar

1638. aangehaald, aangewezen hebben,
hoe diep dit vuil bygeloof toen zelfs nog
in hen, na dat zy reeds al zoo lang

Chriftcn geweeft waren, geworteld was.

Na dat nu de Pricller van bevatting, Vermo-
drift of beweging tegen dezen of genen pen dezer

is, zegt hy hem, wat Nitoc, of Bofch- ^)^',^'-^®*

duivel hem dit veroorzaakt heeft, gcbic-
^'"'

dende hem dan na die plaats te gaan,

't zy op ftrand op zulk een klip, of op
't ge-

laars.
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*t gebergte op zulk of zulk een groocen

vierkanten ftecn, of heuvel, of onder
zulk een hooge Waringin-boom , alwaar

hy zegt, dat dien Duivel, of die Geeft
van zyne voorouders zich onthoud , om
daar aan de zelve 't een of 't ander , dat

hy hem voorfchryft, te ofteren,en zynen
Zegen tot 't weeren van deze ziekte af

te bidden.

Enhnn Indien nu die Wicchelaar het oog op

liibg be- iemand in zyn dorp heeft, dien hy geernc
fticr. uit de wereld had, maakt hy den zieken

wys, dat hy betooverd is, en wyft hem
den genen aan, die dit gedaan heeft.

Dit zet niet alleen dien zieken , maar
zyn ganfch geflacht , ja ook het gehcele

dorp , zoodanig tegen dien onnoozel-

befchuldigjen aan, dat niets in de \Vereld

bcquaam is, om hem van de dood te be-

vryden. ten zy hy, en de zynen, het

tydig te v/etcn komen, en ten eerften

het ontvlugten.

Hier uit kan ieder een nu licht oor-

deelsn , wat magt deze Wicchelaars in

oude tyden (want nu is 't anders onder

ons ) hadrlen , en ook nog onder de

Alfcercezen hedensdaags hebben, alzoo

zy volflagen meeftcrs zyn van allen , die

hen in de weg zyn , en zich gecnzins

verlegen vinden, om die uit de wereld

te helpen.

Zoo zy nu iemand als zulk een Too-
veraar befchuldigd hebben, dien zullen

zy niet alleen dooden , maar hem 't hart

ook uit het ly f halen, en den zieken te

ccten , of ook wel den drek der Toove-
raars ingeven , die dan na huji gevoelen

buiten alle tcgenfprake in 't korte zal

herfteld werden. Volgt dat egter niet

,

het ontbreekt den Wicchelaar aan geen

verftand, nog middelen, om daar fchyn-

bare redenen van te geven, en hem dan

weer iet anders te raden, zoo 'er de dood
niet al mede gemengd is,

In zuike voorvallen zyn zy ook wel
gewoon een Bok , een Verken , of een

Hoen te dooden, 't hart daar uit te ha-

len, en zeer naauwkeurig te befchouwen,
en daar in uit zekere aderen hen te voor-

zeggen, of zy van zulk een ziekte op-

komen, dan of zy 'er af fterven, als

mede of zy in hunne onderneming ge-

lukkig of ongelukkiff zullen zyn. Een
zaak, die van 't Extifpicium^ of van de
Ingewand- befchowwing der Romeinen in

den grond niets verfchild.

Daar zyn weer anderen die iemand een
ftok, net een vadem lang, in de hand
geven, en dien tegen zyn hand, of arm,
meten, en de zelve daar na hermeten.
Zoo die ftok dan langer, als de hand is

(dat niet waarfchynelyk is, ten ware
men te voren niet wel gemeten had

)

dan is 'er een groot ongeluk voor de
IIL Deel.
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deur} maar is hy korter, en is de hand
langer als de Itok geworden , dat is

een groot voorteeken van geluk.

Dus klieven zy ook wel een Pinang- Anderi

vrugt, of eeten die, en weten dan uit J'^oo"^^"

dat kaauwzcl iemands geluk of ongeluk
te voorzeggen , 't welk zy ook wel uit

een gekloofde Clappus-noot voorfpellen.

Die nog geeft-ryker ineinen te zyn,
rooken een Bonkos, of rolletje met Ta-
bak, en weten uit dien rook iemand net

te zeggen, wat hem overkomen zal.

Bevinden zy nu zoo een Wicchelaar
verfcheide malen na den anderen op leu-

gens, ziende, dat de zaaken by hem
niet gelukken, zoo gaan zy wel by een
ander } maar die bedriegt hen dan weer
wat fynder, hen wysmakende , dat zy
aan den rechten Duivel, of Geeft, geen
offerhande gedaan hebben, of dat wel
die gene, die hen betooverd heeft, liftig

heef#T^'eien te ontdekken de middelen,
die men tegen hen in 't werk gefteld

heeft, en dat die daarom millukt, en
al hare aanflagcn verydeld waren.
De dieren, of vogels, die zy tot hun- Wat voor

ne offerhande gebruiken, zyn noit wyf- «iiere" ^y

kens, maar altyd mannekens. l'!!,'??"'

Uok zyn zy wel gewoon kleene Al- gebrui-

taarkens, Tempelkcns en Afgods-huis- ken.

kens, zommige in de gedaante van een Hun
Coracora, andere als een Parahoe, of Afgods-

Canoa, andere als een Boot, Slang, of
ke,,]!^^'"

eenig ander dier, te maken, en die dan
onder zulk een boom, of zoo een groote
fteen, of klip, of by zulk een rivier,

daar de Bofch-duivel, of Geeft, dien zy
aanbidden zullen, gezegt werd zich te

onthouden , ter neder te ftellen , en
in de zelve fpyze en drank voor dien

Duivel te biengen (hoewel de vrien-

den , en de Prieüers dit opeeten ) in

die vafte verwagting , dat die Duivel,
of Geeft daar op hun Gebed verhoo-
ren zal.

Diergelyke Tempelkens, en Afgods-
huiskens heb ik wel in de bofichen, en
ook wel op zee, daar zy my tegen qua-

men dryven, ontmoet} hoedanige 'er

ook vele in de Chriften-tyden \ernield,

en door de Predikanten verbrand zyn

,

zonder dat men ontdekken kon, wie de .

zelve gemaakt, of daar gcplaatft had.

De oude inwoonders van Soya op 't OuJe
gebergte hielden ftaandc, dat zich op ovcrleve-

zekere hoogte aldaar, omtrent een half g"^

uurtje van hun dorp gelegen , een water- ncczcn.

God onthield, voor welken een oude
Martavaan, of verglaasde groote Siamfe

pot ftond, by een groot rict-bofch van

Boeloc-Sowanggi , of een zekere zoort

van geele Bamboezen. Deze geloofden

vaft, dat, zoo zy met een Bamboes je of
riet , hier afgefncden , na 't oftercn van

B een
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ccn witten Haan, in die pot maar eens

roerden, die God hen aanllonds regen

verkenen zou. Hier van daan is onder

alle Inlanders, en zelf onder de Eiiro-

peërs , als een bekend fpreekwoord over-

gebleven, dat zy, ziende aan den top

van Soya's berg, dat het regenen zal,

nog gewoon zyn te zeggen : Radja Soya

roerd zyn pot.

Het ver- Na 't inzamelen van hunne vrugten
dere, de moefl 'er gemecnelyk ook een offerhande
offcrhan-

^^^ ^^ Goden gelchicden. Eer die ge-

,r£ffen(le_ daan was, mogt wel ieder een, maar
geenzins de Prieiler, van de zelve eeten.

Na dat zy hunne Ryll, of Oebi's, of
cenige andere aard-vrugtcn , ingezameld

hadaen, moeiten zy daar een zeker ge-

deelte af koken, Galappus-melk daar op
gieten , en dat met Kocning , of Indifche

Zaffaraan, mengen, om dit aldus een

ieder aan zynen Afgod, of Duivel, op
te offeren.

Deze offerhande zullende doen, bren-

gen zy ter offer-plaats cenige olie mede,
{

om voor hunne Afgod uit te gieten, en
[

't ovcrfchot, als iet heiligs en onwaar- i

deerlvks, mede na huis te nemen, ge-

bruikende dit, om zieken en gezonden

re zegenen , en op 't voorhoofd en op de

borlt te fmceren , met een vafte inbeel-

ding , dat die olie allerlei zegen toebren-

gen zal.

Onder deze Duivels, en Afgoden zyn

'er zommige, die niet alleen onderfcheid

omtrent het geflacht , maar zelf ook
omtrent de kouleuren der dieren ofte

vogelen vinden, zynde het zommige niet

genoeg , dat het een manneken is , maar
willen ook geen roodc, andere niet dan

witte Haanen, geoffert hebben.

Andere van hun Goden verbieden hen

(zoo de Priefters hun wysmaken) geen

Verkens , maar Bokken, andere weer
om Honden te offeren. Ja daar zyn 'er

ook, die geen Toewacka, maar Arak
tot de offerhanden willen gebruikt

hebben.

Wanneer zy nu een Haan aan hunnen
God zullen offeren , fnyden zy dien met
geen mes den ftrot afj maar drukken

hem met de hand dood , latende den zel-

ve zoo hangen , om uit de gellcltenis van

zyn rechter, en linker poot hun geluk

,

en ongeluk , te gelyk te voorzien.

Gelyk zy nu na de inzameling der

vrugten gemeenelyk offerden , alzoo doen
zy dat ook als zy een groote vangft van
vifch in de Zero's, of Fuiken, en in de
Bobbers of vifch-korven, of een merkc-
lyke overwinning over hunne vyanden
bequamen, of van zware ziekten her-

fteld, of hunne onvrugtbare vrouwen
vrugtbaar geworden, of van zware rei-

zen behouden t'huis gekcert zyn , of

wanneer zy de eerfte Zagoe-boom van
hun eigen Flantagie omgevcld hebben.

Voor al zullen zy dit, het zy van
wegen een geheel dorp, 't zy van we-
gen een enkel huis -gezin, ook doen,
wanneer zulk een dorp, ofhuisbyzon-
dere ziekten, rampen en plagen over-

komen, gelyk wy bevorens al gemeld
hebben-, hoewel zy dan niet ligt iets

buiten berading met den Priefter , of
Wicchelaar, ondernemen zullen, maar
in de eerftgcnocmde gevallen zyn zy niet

gewoon den Priefter raad te vragen j

dog bidden maar iemand van hun voor-

ouders, die zy beft onthouden hebben,

of wel een anderen Afgod , aan, zonder

dat zy hier toe vafte Gebeden hebben,
alzoo dit een iegelyk zoo doet, als hy
goedvind.

Zy wiften ook weinig van gezette Weten,
Vaften-dagen; maar hielden 't in tegen- vangccii

deel voor een groot deel van hunnen Gods- y^^^"-

dienft, wakker te fmullcn,.te danffen, ^^^"'

te zingen, te fpringen, en op hunne
gewoone fpeeltuigen ter ceren der Goden
te fpeelen.

Gelyk den Eed zyne vafte betrekking
i^^^^xi

tot God by alle volkeren had , alzoo Eed.

zwoeren zy ook by den Hemel, en de
Aarde, hunne opper-Goden, gelyk de
Chineezen het zelve doen.

De plegtelykheit, om dezen eed te En die
doen , is by de Chineezen daar in alleen der Chi-;

beftaande, dat zy een Hoen de kop af neeien.

flaan, wenfchende, dat hunne Goden,
indien zy valfch zweeren, hen even eens

willen handelen.

Wanneer in oude tyden de Heidenen Mata-

in Amboina een verbonds-eed doen, ofk^uwder

vrede met hunne vyanden zouden maken, ^mboi-

gefchiede dat by hen (gelyk nog hedens-

daags by de Alfoereezen op Ceram ) met
de Matakauw , of zekeren drank der

beëediging of bezweering te drinken.

Om nu tebegrypen,watdeze Matakauw
verder in heeft, en waar uit deze drank
beftaat , moet men weten, dat zy een

ftuk van ccn Bamboes of Indiaans dik

riet, twee leden lang, nemen, waar in

zy water byna tot boven toe , en wat
aarde, wat Goud, wat van een befinette

met Lazery, en ook een kom Zaguweer
doen, ftekende dan in die Bamboes de

punt van een Spies, een Hakmes, een

Pyl, en een Voetangel.

Dit alles dus ondereen gemengd, en Ofalt een

al deze gewceren 'er in gedoopt zynde. Eed-

zoo moeten van wederzyden zes of acht ^.^c^-
.

lieden in de naam van hunne dorpen van ' °*

de Baileoc afkomen, en twee, terwyl

de andere het vooreerft aanzien , die

verbonds-drank in 't bywczen van hun-

nen Afgod, of voor de oft'cr-plaats, de

Bamboes vafthouden, en ieder van hen
moet
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Of alt

een mid
del van

bezwee-
ting ge-

bruikt.

ftioet (zoo liy een Oeli Lima is, vyf
maal, dog een Ocii Siwa zynde; negen

maal luidkeels roepen, dat hv wenfcht,
dat 7.00 de Oeli Siwa's, oFOcli Lima 's,

malh anderen weer den oorlog aandoen,

Hemel, en Aarde, de Son, de Maan,
de Zee, en groote wateren, de bergen,

en alle de fchcpzelen hen , 200 zy vallch

zweeren, mogen verflindcn, en verdel-

gen, en daar na drinken die zes of agt

perzooncn aan weérzyden een weinig
van dezen drank, gietende 't overige op
de Baileoe over 't hoofd der genen , die

daar verder zitten , en 'er mede betrek-

king toe hebben, hoewel zy ook voor

ieder dorp een weinig van dit water
over behouden, en t'huis brengen, om
dat ieder op zyn Baileoe, en in hunne
Soa 's, of Campong's te gieten.

Buiten dat dit drinken van de Mata-
kauw hunnen ccd in 't algemein uit-

maakt, zoo gebruiken zy den IMatakauw
nog op ec.1 andere wyze, en als een

middel van bczweering, om in hare hui-

zen hare goederen, en in hare Thuinen,

Bodchcn,' en Plantagien, die zy met

geen Sloten , of Heiningen tegen dieven

willen te bewaren, hare vrugtcn cgtcr

in zekerheid , en zonder vreeze , dat

die door iemand verminderd zouden wer-

den, terwyl zy verre daar af waren, te

blyven bezitten.

Een middel, dat voor zulk een dom
volk zoo geeliig en aardig uitgevonden,

en van zoo veel kiagt op hunne gemoe-
deren altyd geweefb is, dat het de uiter-

üc verwondering verdiend, hoe zy zich

daar aan zoo fterk hebben konnen over-

geven, alzoo 'er geen fchyn van reden

voor is.

Dit middel van bezweering is niet

anders, dan een oude Ryil- of andere

pot, waar op eenige merk-teekenen van

Kalk, en in welke pot zekere dingen,

van hen op vorige wyze bezworen zyn-

de, gclegtzyn, dienende om den genen,

die de Itoutheit hebben mogt van hare

Thuin te bclleelcn , of hare boomen te

berooven, voor eeuwig op deze of gene

wyze ongelukkig te maken, en een on-

geneefTelyke quale daar door op hem te

brengen. Ook gebruiken zy daar toe

wel zekere Tempclkens, die zy, gelyk

deze pot, in hare Thuinen , of aan de

boomen ophangen.

Na dat zy nu iemand zeker quaad,

't zy van blindhcit, 'tzy van fchurft,'tzy

van Lazcr'y, 't zy dat hem de Caiman of

een Slang opvrecten , dat hy verdrinken,

of dat hem iet anders overkomen mag,
toewenfchen,daar na zyn ook de dingen,

die in deze bezwoorne pot, of in zoo
een Bofch- tempelken, bycen gevoegd
werden', gefchiktj en na dat de toege-

XI

wenfchte plagc was, zoo was ook de

Matakauw daar na in geaaante gemaakt,
alzoo zy de bezwoorne dingen ook wel
in een Caynian, Slang, Vogel, &c.
van Crabba - Gabba gelneden

, gewoon
waren te doen , en die dan zoo in hunne
Thuinen, even gelyk die potten, op te

hangen.

Eenige van deze Matakauw 's (gelyk

de bekalkte pot byzonder) dienen om
hen ftorm en onweder op zee te doen
ontmoeten, en te doen verdrinken, an-

dere om hen toe te wenichen, dat zy,

die een boom beklimmen, dood vallen,

en den hals breken, dat zy de Kanker
krygen , of dat zy opzwellen , en beriten

mogen.

Ja zoo menigerlei als de toewenfchin-

gen van onheil over de dieven zyn , zoo
menigerlei zyn ook hare Matakauw 's

daar tegen : want ieder der zelve heeft

zyne byzondcre bctcckenis.

Zy fnyden een vogel van Gabba-
Gab')a , of zy nemen een (leen , die aan

weérzyden icherp is, en hangen die in

haar Thuinen op, om diegene, die ze

berooven durft, blindhcit toe te wen-
fchen. Andere hangen een doornig hout

op, om iemand ichurft , vtelc weder
een Zec-hoorentje, om ieaund doof te

doen werden.

Indien zy drooge Calappus-bladeren,

die aan wedcrzyJen gebrand zyn, op-

hangen, dan wenfchen zy dien dief toe,

dat hy met zyn huis verbranden mag.
Zoo zy Zagoe-bladen ophangen, diend

dit, om over de dieven Melaatsheit, en
Lazery te wenfchen j dog om ze alle op
te noemen, is het niet van noodcn, al-

zoo men hier uit genoegzaam begrypen
kan , wat zoo een Matakauw zeggen

wil.

Daar nu een Ambolnees zoo een Ma-
takauw in een Thuin, of elders, hangen
ziet, daar merkt hy de zelve als de aller-

vreeflclykile, allerkrachtigite, en aller-

zekerlt- werkende vloek aan , die over hem
kan werden uitgefproken, valWellcnde,

dat de zelve, zoo hy de ftoutheit had,

om daar iets te fteelen, hem ook aan-

ftonds overkomen zoude. Het is egter

wel gebeurd , dat een inlander , door deze.

of gene Soldaat gedwongen zynde, een

Calappus van een bezworen boom te

halen , dan die boom heklom ; dog niet ,

voor dat hy zich met een groote uitroe-

ping voor den Hccre van die Matakauw
eerft dieswcgen veifchoond, en betuigd

had, dit niet uit zich zelven, maar door

dwang van dezen Hollander te doen.

Zoodanige Matakauw 's nu heeft byna

ieder menlch, ieder geflacht, en ieder

!
dorp byzonder, en dierhalvcn heeft ieder

! der zelven ook zyne byzondere gedaante,

B i be-
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beteckenis, en werking j die cgtcr alle

by den Inlander genoeg bekend zyn

Zeuerd dat de Mohhammedaanfclie

Godsdienll; hier bekend geworden is

,

hebben de Moeren al mede Matakauw 's

op hunne wyze weven te maken, en in

de Thuinen op te hangen , dog die be-

ftaan maar' alleen in eenige /ïirabifche

letters op een plankje, of op papier ge-

Straf

over
diefflal.

Lift der

. Wicche-
laars.

Ver-
bon t!s-

ecd van
die van
Honi-
moa.

fchreven-, daar de Heidenfche Inlanders

nog al zoo bang voor zyn , als voor de

andere, om dat zy niet recht weten,
wat die hen bedreigen.

Indien zy ondcrtuflchen iemand op
de diefftal zelf betrappen, die moet boete

geven, en zoo hy dat niet had, plegen

zy hem ten flave te verkoopen.

Zoo ras hen iet aan de leden van 't

ligchaam fcheelt, heeft hen dit zekerlyk

deze of gene Matakauw, Tooveraar,

of quade Geeft van iemand , veroorzaakt,

waar op zy aanftonds by den Wicchelaar
gaan, die hen dit kluwen ontwindcn, en

bekend maken moet, van wat voor een

Matakauw hen dit aangekomen, en wie
den Heer, of den ophanger van die Ma-
takauw gewceft is, om dog in tyds dien

quel-geelt te vreden te ftellen ; dog zom-
migc, die beft weten, wat zy gedaan

hebben, weten ook hen zelven hier in

nu en dan wel zonder Wicchelaar te

helpen, en dien geeft, die zy vertoornd

hebben, door Gebeden, en offerhanden,

te verzoenen.

Van die van 't eiland Honimoa moeten

wy echter zeggen , dat zy nog een an-

deren verbonds-eed , of eed van vrede, in

oude tyden hadden.

Zy vergaderden in zulk een tyd alle

de oudften (dat is de aanzienelykfte en

cerfte bcftierders) des eilands, bragten

daar dan twee Katten, benevens veel

eeten en drank, om daar dan den Mata-
kauw op hunne lands-wyze te drinken,

dat zoo veel was als hunne lands-eed

te doen.

Zy hieuwen die twee Katten in vier

ftukken, namen 't bloed, mengden dat

met Towacka ( of 't zap dat uit een af-

gcfnedene Calappus- of Cocos-tak zypelt)

en deden daar in wat Goud , Sout
,

Sout-water, en aarde, 't welk zy wel
onder een mengden , en waar in zy dan
eenig geweer of wel de punt van een

Gris, Spies, of iet diergclyks, benevens

de gedaante van een Cayman, Slang, enz.

ftaken, en indoopten.

Hier van nu moeften zy, die 't vrede-

vcrbond aangingen, drinken, tcrwyl een
van hen daar over deze woorden luids

keels uitriep: O gy Heere des Hemels,

gy Son ,,5)' Mancj^^» Morgen- en Avond-
Stcr, gy Land, en Aardryk, gy Zee,
«n groote wateren

, gy Caymans , en

viflchen der zee, gy aarde en alle boomcn
des wouds, en der heuvelen, die daar op

Jlaan, ziet en hefch:ud nu ons alk Ocli

Siwa 's, en Oeli Lima 's (twee partyen,

waar in zy gemccnclyk verdeeld zyn)
die hier nu een 'vcrhond te zamen gemaakt

,

en beziuoren hebben, op dat wy voortaan in

rufi en vrede ivoonen zouden. Wy hebben

dit Kattcn-bloed, vermengd met Aarde,
met Goud, viet Zee-water, rriet Sout,

met Slangen, met Caymans, en met

:oIgens de Ma-weer, dat ''er ingedoopt is,

takauw en verbonds-eed c/.v Oeli Siewa's,

en Otli Lima 's, gedronken, ten einde v^y

vrede leven.

nen.

te ivater^ en te land met malkanderen in

vreedzaam v;£chen, en thiii-

vreedzaam trouwen, en koophandel

dryven, en in alles opregt en eerlyk met

malkandercn handelen -mogen.

Zoo '/ nogtans gebeuren mogt , dat ieinand

van cns dezen eed overtreden mogt, geef
dan Hccre, dat alle de vloeken in deze

verbonds-eed, en Matakauw ofgejloten,

ja dat alle de zee- en land-Duivels, alk
dieren te water en te lande, te zamen
-mogen werken , om hem te ver/linden , dat

de aarde hem niet drage, maar infwelge,

den blixem des Hemels he-m verteere, dé

zee hem doe flikken , en verfmooren in hare

golven, dat ook alle ziekten hem aatitaflen,

ja dat zyn elenden zoo menigvuldig , en on~

telbaar, als de hairen dezer Kntten , zy»
mogen j maar zoo wy dit verbond getrouw
nakomen, zoo weerd alle ongelukken verre

van ons af , laat ze den flroom in zee dry-

ven , en met der Sonncn ondergang onder

gaan, op dat wy in vrede en voorfpoed mo'
zen leven.

Die van Noefl-i Laoet d^den certyds

byna de zelve verbonds-eed , dog hakten
maar eene Kat in twee ftukken.

Zomtyds egter namen zy, om hun
verbond nog plegtclyker en vafter te

ftaven, ook wel een Slave, Tariman ge-

naamd, en een Kat, hakten die beide in

twee ftukken , mengden hun bloed onder

eenige Townk, dronken daa"' af, en ko-

zen dan een man, die tot Ccn Hemel,
de Aarde, en tot alle de Duivels en Go-
lfen van Noefta Laoet de vorige woorden
uitriep.

De Cerammers,een verbonds-eed zul-

lende doen, nemen twee mannen, van

ieder zydc ecncn , waar mede zy dit ver-

bond op nieuw ftaven zullen.

Uit de handen van deze twee tappen

zy eenig bloed, mengen dit met Towak,
doen daar dan nog nndcre dingen by, en

Met wat
onder-

fcheid by
die van
Noefla

Laoet
gebruikt.

Ver--

bonds-

eed der

Cc-ram-.

mers.

dan onder 't drinken Hemel en

nevens alle hun verdere Goden,
vorige wyze daar over aan dog

roepen

Aarde,

op de

zy houden "dien eed niet langer, dan 't

hen goeddunkt, overtredende dien me-
nigmaal.

Onder
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Befnydc- Onder de plegtelykheden , tot hunne
nis der Godsdiciiil mede behooiende, werd ook
Amboi- zekere aloude ccwoonte van deze Heide-

nen gc'cjragt , dat zy a[ hunne kncgtkens

b fnydcn , niet volgens de wyze der

Joden, of der Mohhammcdaanen, maar
op een vyze, die haar alleen eigen, en

daar in hier van verichillendc is, dat het

niet zoo zeer een befnydenis, of weg-
neming van de voorhuid, dan wel een

infnyding moet genoemd werden. Een
plegtclykheit , diensgelyke ik by geen

ander volk ontmoete.

Zy nemen hier toe juifl geen Priefter

,

maar alleen eenen van hunne vrienden,die

't zelve aan een jongeling van twaalf

jaaren, niet in zyn huis, maar hier of
daar in 't bofch , in 't verborgen op deze
wyze doet.

Hy neemt de voorhuid van dien jon-

gen , haalt die wat over een Brimboes of
houtje, zet een mes boven op de voor-

huid , belaft ondertufTchen die borft op
te zien , zeggende : Ziet daar is een Coes-

coes ( zeker dier ) in dien hom , terwyl

hy dit zegt, en die borll: dan opkykt,

Zoo flaat hy met een ftuk hout op dat

mes, en fplcit het boven deel van de

voorhuid , 't geen hy daar na met ecnige

Salf beftrykt, en in korten tyd %vcêr

genceil.

Andere weer zeggen , dat dit niet met
een mes gefchied , maar dat zy tuflchen

twee houtjens, of Bamboesjens , het

boven- deel van de voorhuid zoodanig

nypen , dat zy daar door van zelf van

een fpleit.

Het uiten van die woorden : Ziet,

daar ze een Coescoes , en is ook niet zon-

der zekere verborgene beteckcnis, want

daar by wenfchen zy, dat 's jongens ge-

flacht in getal zoodanig toenemen mag

,

als de hairen van een Coescoes menig-

vuldig, en ontelbaar zyn.

En nood- ^^^ ^0° "i^'^ befneden was onder hen,
iakdyk- mogt niet trouwen , ja geen vrouw^-
neit daar menfch onder hen zou hem willen aan-

zien , alzoo het by haar de groottte

fchande ter wereld is, zoo een onbefne-

dcn man te hebben, om voor welke
fchande niet bloot te Aaan, of voor 't

hoofd geftooten te werden , zich alle

jongens van oudsher op dat voornoemde
j.aar dus lieten befnyden. Deze gewoonte
is hen nog zelf in de later tyden, toen

zy al Chriftcnen geworden waren, ne-

vens veel andere, bygebleven, gelyk ons

daar van nog gevallen ontmoeten zullen.

tiet is zrker, dat dit nog wel dagelyks,

maar, uit vrcezc van de Wetten, en

Placcaaten, hier tegen afgekondigd, zoo
geheim, als 't mogelyk is, gefchied} en
zoo zy 't ongeluk al hebben, om daar

op betrapt te werden, zeggen zy, dat

D S D I E N S 1
'^
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het by hen uit geen Godsdienft, maar
alleen uit een voorzorge voor de gezcnd-
heit, en tegen zeker ongeniak, by de
geneeskundige de Capijtratie , dat is

,

de Jpanning der •voorhuid, genaamd ( waar
mede zy zeer veel gequcld zyn, en die

de t'zamcnkomft van de man en vrouw
hinderlyk, en de voorttecling eenigzins

nadeelig is) gefchied} 't geen ook de re-

den is, dat 'er zoo naauw niet na onder-

zogt , hoewel 't zoo veel , als 't mogelyk
is, belet werd.

Vraagt men hen, wie hen dit gebo-
den, of wie dit onder hen ingevoerd

beeft , zy weten van den oorfprong geen
reden ter wereld te geven.

Menwil, dat deze infnyding by die van
Hoetoemocri niet alleen in een fplitzing

van 't boven-vel , maar ook in een af-

fnyding van een langwerping dun ftukjc

van 't bovcn-vcl van de voorhuid beftaan

ZOU; verfchillende hier in niet veel van
de befnydenis der Mohhammcdaanen al-

hier, iï\c een klcen ftukje als een kleen

half Maantje uit het boven - deel der

voorhuid uitlhyden. De rechte bcfnyde-

n's egter der aloude Amboineczen bettaat

maar in de voorfchreven fplitzing, ca
infnyding van 't boven-decl der voor-

huid, en 't verdere is 'er metter tyd by-
gevocgd.

Wanneer zy ziek zyn , ftellen zy ook Seldrame

wel vaft, dat deze of gene op hen ver- g«dagten

toornde Duivel hunne ziel hier of daar 1'*'^'/""

op een boom, berg, of heuvel, daar hy vi-e^ens

zich onthoud, vervoerd heeft, alzoo de hunne

Priefters, en Wicchelaars hen wysma- '^^^'^f^"'»

ken, dat zulks wel gefchied, en gefchie-

den kan ; dat dan de reden is , waarom
zy zich wel ten eerften na den Wicche-
laar begeven, om hem te vragen, wat
voor een Bofch-duivcl hun ziel vervoerd,

waar hy die na toe gebragt , en wat hy
nu te doen heeft, om zyn ziel uit de
magt des Duivels te vcrlolfcn.

Daar op noemd hem de Wicchelaar
dan zulk een boom, rivier, of berg,

daar zich die Duivel onthoud , die zyn
ziel vervoerd, en die hy dan, volgens

zyn laft, door zekere offerhande moet
zien weer te bekomen.

Daar op doet de zieke wat Ryft , wat
Oebi , en wat Vifch koken , neemt ook '

drie raauwc Eyeren, en brengt dit met
wat Siri Pinang, een kleen Hoen, een

Kieken, een kleedje, een Zyde Petola-

kleed, met wat Goud, en eenigc arm-

ringen, van zee-horens gemaakt, na de

plaats, hem door den Wicchelaar ge-

noemd, alwaar hy de fpys in order fteld,

biedende dien Duivel dit alles met deze

woorden aan : ffy komen u, ó Duivel,

deze oferbande van fpys , klecden.

Goud, enz. doen^ luy offeren a dit op,

B 3 netm
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mem het dierbalvcn aan tot vcrlojffing -van

de ziel des gaitn , voor welke 'wy bidden.

Laat die dog weer tot baar ligehaam kee-

ren., en hy , die nu tick is, en uwe hidpe

verzoekt , ?(Zond werden.

Na dit bcbed ecten 7,y wat, dic voor

den zieken gebeden hebben , latende het

kleen Hoen tot verlofling, en als een

randzoen-gcld voor de 7.icl des zieken, los

j

leggen ook die raauwe Eyeren daar neder;

dog dat Zyde kleedje, 't Goud, en de

arm ringen, nemen zy weer na huis.

Zoo ras zy daar gekomen zyn ,
zetten

7,y een vlakken bak met de wederge-

brapte goederen aan 't hoofden-emd van

den^'zickcn, zeggen tot hem: Nn is uw

ziel verloft, zy is weder in uw ligchaain

gekoï>2en, en nii zult gy voortaan welvaren.,

gezond zyn^ en tot gryzens toe op de aarde

leven.
i n i

Wonder- l^'t ^oet de zieke vaft en wel fterk

Jykmid- gelooven, wil hy gezond werden, of

del, om anders zal hy f door zyn ongeloove) nog
diewcgte

j_^j^„ ^i^j, biyven, welk laatfte naait te

"^"'^"'
gelooven is, hoe fterk ook zyn geloove

zyn mogt.

Als zoo een zware ziekte een geheel

dorp aangetaft heeft, en zy nu van de

roode loop, felle koortzen, en andere

ongemakken al verloft zyn, zoo zullen

zy daar op niet beruften; maar een mid-

del gebruiken, om alle deze ziekten voor

het toekomende te vcrdiyven , en te

maken , dat zy niet wederkomen j maar

na andere landen overwayen.

Zy belaften dan aan alle menfchen,

oude en jonge, Vrye en Slaven, dat

niemand zal hebben uit het dorp te gaan;

maar 'ei- voor dien tyd in te blyven.

Daar na maken zy ccn kleene Cora-

cora van Gabba-Gabba , vergaderen by-

een zekere fchatting, dic zy van een

iegelyk in 't dorp van wat Ryft, Boont-

jes , Tabak , Eyeren , 6cc. opgehaald

hebben , koken die, doen die in die

Coracora, fpannen daar een wit kleed

boven, als een gehemelte, maken 'er

ook een zeiltje op en veel vlaggen met

bloemen 'er in gclchilderd, waar by dan

. vcelc nog wel een fmal gefchenkjc van

Tabak, of iet anders, doen.

Alles nu klaar zynde, fchreeuwt een

van hun luids kcels tot de ziekten, die

hen zoo lang gcplaagt hebben, dit na-

volgende uit : O alle gy ziekten , gy

kooitzen, roode loop, kinder-pokkcn,

mazelen, &c. die ons zoo lang hezogt^ en

zoo vermagerd hebt^ maar die nu ophoud

ons te qiielleu , wy hebben dit vaartuig voor

u bereid., en wy hebben u van genoegzame

•voorraad voor de reize voorzien., gy zult

geen eeten, geen Siri, geen Pinang, «og

Tabak gebrek hebhen. Fertrek, en ver-

zeil nu maar ten eerjien van hier, genaak

ons tjoit weder, maar begeef u tia een land^

dat verre van her gelegen is. Laat alle

de Jlroonien , en winden , a daar toe voor-

fl'Oedig dienen , en zoo derwaards geleiden ,

op dat wy in 7 toekomende gezond fvogea

leven, en wy noit de Sonnc over u wéér
zien opgaan.

Na dit Gebed vatten tien af twaalf

mannen dit vaartuig op, brengen het na
ilrand, zetten 't in zee, en laten 't met
den land-wind henen dryven , verzekerd

zynde, dat zy dan van die ziekten voor
altoos (of ten minftcn zoolang, tot zv
wéér' komen) bevryd zyn. Schoon zy
nu naderhand diergelyke ziekten weer
krygcn, dat zyn, na hare inbeelding,

dan dezelve niet , maar geheel andere,

die zy cp zyn tyd al weder haar Pafpoort

moeten geven
ij

Dit fchecpje nu zoo in zee gezet, en
verdreven zynde, zoo komen zy weer
na het dorp toe omtrent ^even uuren
's avonds, en dan roept zeker man luids

keels uit : De ziekten zyn nu weg , zy zyn
verdwenen , verdreven , en henengeze'ild.

Waar op dan ieder een uit zyn huis

komt loopcn , roepende dit malkanderen

van 't ecne einde des dorps tot het andere

met een groote blydfchap toe, kloppen-

de op hare Gongen, en allerlei klinkende

fpeel-tuigen, die hen maar eerft voor-

komen.
Dit was een gewoonte niet alleen by

de oude Heidenen op Amahey, gelegen

op groot Ceram ; maar ook by veel an-

dere Ambonfche Heidenen.

Ook hadden zy van ouds by die van

Honimoa, en Noeiïa Laoct de gewoon-
te , als de Cerammers by hen qua-

men handelen, en vertrekken zouden,

van by zulk een gclegcnheit ook wel aan

hare ziekten atfcheid op de voornoemde
wyze te geven, en die na Ceram mede
te laten zeilen ; dog gelyk zy dat aan de

Cerammers doen, zoo klaren die hen dat

even eens weder, als zy by hen komen
handelen , Zagoe-poekclen, of iet anders

verrichten, en gesen hen dan ook een

fchuitje met al hun ziektens mede op de

reis, als zy weder vertrekken.

De Alfocreezcn op Ceram, met ziek-

te in een dorp geplaagd, verlaten dat,

begeven zich in 't bofch, maken daar,

ieder voor zich, een klecn huisje, be-

zetten dat rondom met fterk-gedoomde
takken. Werd daar dan iemand ziek in,

dien laten zy leggen, en vkigtcn het

bofch dieper in, na een andere plaats,

die zy even eens met doornen bezetten.

Na dat de ziekte geheel ophoud, keeren

zy met vrouwen , en kinderen, weer na

hun dorp.

Als zy met hun Sero's, zet-Fuiken,

1 en viflchcryen, voorfpoedig waien, zoo
had-
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Plegtc- hadden zy daar omtrent, als het de eerfte

lykheden vangft is , ook byzondere plcgtelyk-

fcheryen, ^^ befte vifch koos de TanafTï, of
opper-viflcher, en opziender der viflche-

ry, voor zich uit. Men braadde die, ge-

lyk men ook veel andere kookte in een

pan, en bragt dan aldaar eenige Ryft,
Zagoe , en Towak : daar op nam de

Tanaffi die gebrade vifch, en wat Ryft
op een blad, zette dat buiten, goot in

dat blad wat Towak, en dankte dan
hier mede de verftorvcnc zielen hunner
voorvaderen voor de groote genade en
voorfpoed, die zy hen in de viflchery nu
gegeven hadden j roepende zeer eerbie-

dig • Ö Sy zielen van onze voorvaderen

,

die nu al na de ectrmgheit zyt^ eêt en

drinkt nu dog van die mfch^ enfpyze^ die

isjy door nive genade in deze mewwe Fuik
"verkregen hebhen j op dat gy ons in V toe-

komende ook helpen y en verderen voorfpoed^

door een menigte van vifch ^ in de zelve

geven moogt. Zend dierhalven de vijfchen

met ganfche fchoolen en troepen na land^ en

in onze Fuiken , op dat iny mogen gelukkig

zyn, en redenen hebben om u verder te

danken.

Daar op gaan zy (in plaats van die

Geeften van hunne voorouders) niet wei-

nig aan 't fmullen, eeten alles, dat daar

klaar gemaakt is, op, verdeelende alles

onder malkanderen, zonder iets over te

laten, en drinken 'er wakker toe. Ook
zullen zy geen een van die viftchen van

haar eerfte vangft verkoopen , maar ver-

ceren die aan de genen die mede van deze

eerfte vangft ( waar van 't geluk van hun
ganfche Fuik verder afhangt) gegeten

hebben , of ook wel aan de vrienden van

de Tanaflï , noemende deze eerfte vangft

Sero poenja Jfifan^ dat is, Fuiken-geluk.

Zoo by vervolg van tyd 'er geen vifch

in die Fuik komt, dan neemt de Tanaffi

een jonge Calappus-noot , brengt die by
de Fuik , opent die voor aan, en giet of

fprengt 't zap van die noot in de Fuik

,

biddende, dat 'er nu vifch inkomen mag,
en verder eenige jonge Calappus-bolfter

voor aan boven op de Fuik vaftmakende.

Dit moet immers helpen , zoo 'er iets

helpt.

Op de zelve wyze leven zy met de

eerfte vifch, die zy uit hunne bobbers

vangen, van welke de zielen van hun
voorouders al mede haar deel kry-

gen } gelyk ook van de eerfte vangit

in hunne netten, alzoo zy anders geen

zegen daar mede zouden hebben. Zelf

de eerfte Parahoe , of Canoa , waar
mede zy deze of gene vifch vangen,

daar van moeften die Geeften weder een

kleen Feeftje hebben, alzoo die Parahoe

anders noit behouden varen zou. Ook
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mogt geen een van al die eerftgevangene

viftchen, 't zy met die Parahoe 's, 't zy
met die netten, verkogt werden.

Ja alle gereedfchappcn , en werktui-

gen, ofte Hengels, dienende om vifch

te vangen , vereiichtcn by hun eerfte

vangft deze zelve plegtelykheitj dog al

vingen zy naderhand nog zoo veel vifch

'er mede, zoo kennen zy geen Geeiten
van hun voorouders meer, wetende ook
noit meer van hen te danken.

Zoo zy nu naderhand met hunne Para-

hoe niet veel vilch vingen, fpoelden zy
die eens ter degen uit , brandden die wat,

namen een vuurige kool in een Calappus-

dop, deden 'er wat Sandal-hout, en wat
Benzoin in, en berookten dit vaartuig

hier mede van binnen en van buiten.

Even zoo berookten zy ook de Netten

,

Hengels, en andere vifch - gereedfchap-

pcn, om in hare vifch-van!.j,ft voortaan

gelukkig te zyn. Een gewoonte, die daar

zeer oud is, en ecnig licht geeft aan die

fchriftuurlyke fpreekwyze, die wy Ha-
bak.\:\6. vinden: Daarom rookt hy aan
zyn garen , en rookt aan zyn net.

Wanneer zy op de jacht geweeft zyn, De Jacht,

en een Bofch-verken gevangen hebben

,

fnyden zy 't zelve beide de ooren af,

nemen twee houtjens , klieven die van
een, zetten die ooren 'er tuftchen, en
fteken die houtjens zoo in de grond , ten

teeken, dat daar een wild Verken ge-
vangen is.

Zoo ras zy nu t'huis gekomen zyn,

fnyden zy dit Verken in ftukkcn, geven
ieder zyn deel 'er van, en ook een deel

aan de Geeften van hunne voorouders,

die hen dit Verken vangen deden, en

vier ribben 'er af zyn voor den dorps-

bode.

Alle andere nemen hun deel mede na
huis j maar 't deel voor de zielen hunner
voorouders werd, nevens 't hoofd, 't

hert , de tong , en de darmen van 't

Verken, gekookt, en daags 'er aan ko-
men drie of vier van hun oudften , die

een weinig van de lever , 't hert , en de

tong van 't Verken fnyden, opeen kleen

blad leggen , en dat zoo hier en daar ter

neder zetten , dankende hare voorouders

voor de genade, die zy hen bewezen
hebben, biddende hen verder om hulpe,

en zegen in deze wereld. Zoodanig nu

handelen zy by alle verdere voorvallen,

wanneer zy op de jacht, 't zy met 't zy

zonder Honden, eenig Wild erlangen.

Gelyk alle de vifch - vangftcn , en

jachten op 't Wild , nu hare beftier-

ders, en voorname uitvoerders hebben,

alzoo is de poft van deze Tanaffi 's, of

beftierders van de viftchen, en jacht,

niet alleen om voor de Fuiken , en 't

vifch- of jacht-tuig te zorgen , en de
Vifch
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Vifch en 't Wild te vangen, maar voor

al moeten zy ook zorg dr.igcn , dat de

Goden, de Bofcli- Duivels, en de Geeilen

van hunne \ oerouderen , daar voor ge-

dankt, en om verderen zegen aangeroe-

pen werden , vermits zy die houden
voor de eerlte bcfherders van hunne
villchery en jacht , die eigcntlyk de

Vifch, en 't Wild, in hun handen
brengen.

T, Wanneer een broeder, of iongen na-

trent an- bloedverwant , van een verre reize weer
riere behouden óc ecrfte maal t'huis komt,
zaal.en. ^oo verwagt hem een jonge deerne, die

voor of in de dcure Üaat , met een

Caladi-blad in de hand, waar in eenig

water is. Zoo ras nu die jongeling naby

liaai' gekomen is, werpt zy dat water

over zyn aangezigt, tegen hem zeggen-

de: //'?£'/? welkom in huli^ waar op die

jongeling in huis treed, zyn vader en
moeder groet, en alle zyn broeders en
zullcrs veel zegen wcnfcht.

Zeven of agt dagen 'er na richten zyn
ouders een klccn Feefl: aan, voor den
Schipper en Stierman, ten einde zy in

't toekomende deze jongeling een klaar-

der onderwys wegens de zee-vaart geven
willen.

Zy maken daar op eenig ceten klaar

,

dat zy koken, en nemen van elk wat,

doen dat in een pot of pan , en ftoppen

die pan met een Pieflang- blad dicht toe.

]3aar na fpreiJen zy een blad op de tafel,

zette al het eeten, en die pan, 'er op,
noodigcn al hun broeders, bclaftende dat

zy ook den Schipper, en Stierman noo-

digen,om by den anderen te verzamelen,

en llellen dien weder t'huis gekomen
jongeling dan vlak voor de panne, waar
in die fpys is. Na dat zy nu gezeten

zyn , bid een van hen aldus : O gy Heere
des Hemels, en gy onze voorouders, die

va de eewwigbeit reeds 'uertrokken zyt, en

gy Duivelen van onze voorouders , jegen-

ivoordig openen ivy de oogen "van dezen

Jongeling , die van een verre reize "weêr-

gekomen is. Opend gy ook zyne oogen ^ en

doet hem zien , en voortaan "juel onderfchei-

den alle de eilanden , die hem in het toe-

komende zullen voorkomen , en kennen de

Sterren , die hem derivaards moeten gelei-

den. 'Verleent hem ten dien einde ook

fchoon weer , en een itille zee, op dat hy

geen llorm, o/" onweder ontmoete ^ en op

dat geen duilter weder hem belette de

eilanden , en '/ land van verre vuel te ken-

nen. Leert hem ook kennis van den Koop-
handel krygen, op dat hy overvloed van
Goud, Siiver, Klecden, en allerlei fchat-

tcn hekomen , en eens zelf een gelukkig

Schipper, een voorfpocdig Stierman, en

eer flout zee en oorlogs-held "werden mag.

Weeret van hem alle ziekten en ongeluk
y

laat die verre van hem met de Jlrocw in ZeC

na andere Linden dryven ^ en 7fiét de Son
ondergaan 'y maar geef hem^ en ons ^ in

alle onze en zyne ondeiueminga: \oorfi(<f
'',

en doet ons oud iverdcn^ en gelukkig g>yzc;:.

Na het eindigen van dit Gebed , fchcu-

ren zy dat blad van die pot, of panuc,
belailcn dien jongeling na die pot mee
zyn hoofd te bukken, en 'erin te zien.

Na dat hv nu zyn hoofd 'er wcêr uic

gehaald heeft, zoo ntmcn zy de fpys 'er

uit, geven dien jongeling 'creerltafte

ectcn, en daar na 't ovcrlchot aan allen,

die daar aan de tafel zitten, zamen over

de wederkomft van dezen jongeling zeer

vrolyk zynde, en zich niet .weinig met
eeten en drinken goeddoende.

By die van het dorp Nallahia werd een Hoe die

Afgod gediend, Kae-ele, en nog een an-
^=J"

^'^l'

dere, ^/^/.^ genaamd. ™f„
Wanneer men hen vraagd , hoe zy dienen,

hier aan gekomen zyn, geven zy ten

antwoord , dat zeker invvoonder van
dit dorp , op 't eiland NoefHilauet gele-

gen, eens in 't bofch gegaan zynde, ceu
Duivel in de gedaante van een menfcli

ontmoet is, aan welken hy vraagde:

//7f, en van ivaar zyt gy? W.aar op die

Duivel antwoordde : Myn naam is Kac-
cle , en ik ben de Koning van dezen heuvel.

Van deze nacht zal ik by u komen , u ver-

fchynen., en met u fpreeken.

Deze inwoondcr, wéér in zyn dorp
gekomen zynde, begaf zich na den ectcn

ter ruft , alwaar hem in zyn droom deze
zelve Duivel verfcheen, tot hem zeg-
gende: Ik ben Kae-ele, den Koningvan
dien heuvel .^ die flus met u in '/ bofch ge-

fprokcn heeft. Ik behjl u derhulven dat gy
de Icfj'e , die ik u nu geve , opvolgt , en dat

gy ook aan alle., ^z> z« Nallahia zy», be~

veelt het zelve te doen , dat is , dat gy my
dient ^ en eert^ zoo gy gelukkig en voor-

fpocdig wezen wild.

Zedert dien tyd hebben die van Nal-
lahia dezen Afgod plegtclyk geëerd , en
jaarlyks op dien heuvel Kae-ele aan-

gebeden.

Üok hebben die van 't dorp Amet daar

een Altaar, of Tabernakeltje , om toe

een offer -plaats te dienen, gemaakt,
noemende na dien tyd dezen heuvel

Kae-ele.

Dezen Altaar ceren zy als ware hy
hunnen Afgod, zonder dat zy hem in

deze of gene gedaante verbeelden. Zy
zyn ook gewoon jaarlyks een Fceft ter

eere van dien God aan te rechten , -aller-

lei fpvze en drank na dien heuvel te bren-

gen, hem daar om zyne hulpe te ver-

zoeken, en zyncn zegen over hen, hun
kinderen, Thuincn, Plantagicn, en over

al hun ondernemingen, af te bidden, en

om hem te Imeekcn, dat hy alle ziekte,

ongc-
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ongelukken , en wederwaai-dighcden ,

verre van hen weeren wil.

In oude tyden ging ook zeker Hei-

denfch ingezeten van Nallahia, Tahitoe

genaamd, na llrand, alwaar hy omtrent

zeker baeitje een zekeren lichten llecn

gins en herwaards dryven zag, welken,

alzoo hy vol gaten was, hy ook hoorde

geluid geven, even of 'er iemand op de

Fluit fpeelde. Toen Tahitoe dit van verre

hoorde, quam dit geluid , of gefluit, uit

dien fteen , dog , nader by gekomen
zynde, hoorde hy dit niet meer 5 maar

zoo ras hy weer wat verder daar afging,

hoorde hy \t gefluit als voren. Dier-

halven verborg hy zich, en hoorde toen

dien fleen hoe langer hoe klaarder als een

mcnfch fluiten. Daar op begon hy zeer

verblyd te danfl"en en te fpringen, nam
dien fleen op, en bevond, dat het een

lifl: met vafcheidenerlei kleene viflrhen

was , die rondom deze fteen aan een ge-

regen waren , en noopide na die tyd de-

zen fleen, dien hy op andere fleenen

daar op flrand ter neder lei, Malca.

Tahitoe na zyn dorp ondertufTchen we-

dergekeerd zynde , en 's nachts droo-

mende, zoo verfcheen hem zeker Duivel

in de gedaante van een menfch , die te-

gen hem zeide : Gy hebt flus die fleen met

allerlei vifcb^ te weten, met Kabalinjo,

Malakze Sardyn, o/ Haring , Djoelong

Djoelong, i-wLompa, opgenomen. Dat
hen ik zelfgeweefl,eïïmynennaamisAh\ea..

^hvaar gy dien lichten fleen op andere

groote fteenen zult nederleggen , daar moet

gy dien fleen Alalea noemen., en my daar

op dien fleen aanbidden , en met eenige fpyze

eeren, op dat ik u zegenen mag. En als

gy hier in die baey vifch "vangt, zoo moet

gy, en alle die van Nallahia ook, van

ieder zoort van die vifch , die gy gevangen

hebt, 'er een zoo aaneenrygen
, gelykgy die

hier aan 'deze fleen te zamen geregen gezien

hebt , en die hier op dezen grooten heuvel

nederleggen, op dat ik veel vijch na deze

baey toe doe fcbieten, en op dat die van
Nallahia daar veel vifch vangen , hare

TVedwwcn , Weezen , en Armen , daar van

leven , en zy my daar voor danken , en

eeren mogen.

Deze droom gaf Tahitoe aan zyn kin-

deren, en na-geflacht, te kennen, be-

velende hen altyd aan den zelven te den-

ken, zedert welken tyd hy, en alle zyne
nazaaten , dezen Alalea gediend , en aan-

gebeden hebben. Schoon nu hy, en de

zynen, dezen Afgod aanbaden, zoo be-

vond hy egter niet , dat Alalea hem hielp,

of zyn geflacht vermeerderde, alzoo het

hoe langs hoe meer verminderde. Ja het

was zoo verre van daar , dat hy toenemen,
of vermeerderen zou , dat hy eindelyk
met alle de zynen geheel uitflierf.

III. Deel.

7
Even zoo ging het met de tweede

flem van 't dorp , Peloehitoe genaamd

,

die mede geen voorfpoed ter wereld had j

maar ook uitllierf.

Eindelyk quam een man van Pia, een
zekere land-flreek op 't eiland Honimoa,
al het land, en goed, mitsgaders het
ampt van dezen Tahitoe , als tweede flem,

te erven. Zyn naam was Licoemhoeiva

;

maar deze bleef van dien tyd af, zonder
eenige afbreuk, in dat beftier, en was
met de zynen hier zeer gelukkig.

Die van Siri-Sorri zyn van ouds van Afgodery

Onin, een ryk in nieuw Guinea, om- ^^"^.'^

trent dertig 'mylen van Keffing , op de H^J"^'
Oofl-hoek van Ceram , oorfpronkclyk.

Aldaar plagt een Koning te zyn, die

niet alleen over een dorp, maar over
veele dorpen in het lahdfchap van die

naam, en over eenige andere eilanden

daar omtrent , heerfchte.
.

Deze Koning, oud, en genegen ge-
worden zynen zoon in zyn plaats als Ko-
ning voor te flellen, had befloten zynen
oudflen broeder voorby te gaan, en den
zelven, volgens 's lands gewoonte , daar
toe niet te verkiezen.

Hier over geraakte deze Koning met
zyn ganfch geflacht, en volk, in een
groot verfchil , en zyn vyfjonger broe-
ders, die boven zyn zoon daar toe raein-

den gerechtigd te zyn , kregen zulken
doodelyken haat tegen hem, dat zy,
hem niet langer willende zien, te zamen
befloten na een vreemd land te vertrek-

ken, om 't ongelyk, dat hy hen aange-
daan had, te verzetten, en om ten min-
ften uit het gezicht van dezen onrecht-
vaardigen broeder te zyn.

Zy maakten dierhalven een Coracora,
Tsjampan, en eenige Parahoe 's, klaar,

bemanden die met genoegzaam volk van
die gene, die 't met hen hielden , voor-
zagen zich van .genoegzame voorraad,

en drinkwater , en namen , vyf jonge
Princen , en vier PrincefTen flerk , de
reize aan. s

De naamen dezer Princen van Onin
waren, Poefan, Poitili, Lahakela, Ma-
mala, en Loekoehatoe

.

De PrincefTen waren genaamd, Lokay,

Safpa, Loeivatajfa , en Loeivafela.

Deze, het Anker gelicht hebbende,
zetteden 't zeil by, en flcvenden recht

op 't land van groot Ceram aan , komen-
de allereerll by 't flrand van Kian, al-

waar zy zich van eenig water voorzagen.

Van daar flaken zy na Ceram-Laoet,
alwaar zy met hunne bekende vrienden,

bevorens gewoon op Onin te handelen,

en jaarlyks daar te verfchynen, fpraken.

Daar op zeilden zy langs Ceram 's

binnen-kuflen , tot zy, voor 't flrand

van Oewa JVIalefli , dicht by de bogt

C van
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van Haja, gekomen zynde , aldaar hun

oudfte zufter, Lokay ^ aan een man van

Oewa Malcfll uithuwlykten.

Van daar quamen zy voor 't ftrand van

Honimoa, Tchifolo genaamd, alwaar zy

met al hun goed zich aan land begaven

,

hun Coracora, en andere vaartuigen, op

de wal haalden, en daar eenige hutten

maakten , ter tyd toe dat zy na een an-

dere plaats , Amatoeivali genaamd , ver-

huisden , alwaar zy een kleen dorp

flichten, en hun tweede zuiler, Sappa^

aan een man van 't dorp Apalili, Latoe-

/)d« genaamd, uithuwlykten.

Naderhand gaven zy hun derde zufter,

Loewatajfa ^ ook aan een man van Toe-

lehoe , en de jongfte , T'oe'wafela , aan een

man van Samet.

Eenigen tyd aan den anderen voeren

zy daar zeer wel, en namen merkelyk

toe, rakende jnettcr tyd met de lieden

van dit eiland in zoodanigen vriendfchap,

dat zy van daar weer na een andere

plaats, Salawano, verhuisden, daar zy

mede in getal zeer toenamen -, dog ver-

trokken van daar weer na zekeren heu-

vel, Amoilalo genaamd, alwaar zy een

groot dorp maakten , alzoo zy zeer ver-

menigvuldigd waren , en den inlander

alhier zeer genegen was met hen door

Huwelyken zich te vermaagfchappen.

Ook quamen daar de nazaaten en kin-

deren van Sappa , die met een man van 't

dorp Apalili getrouwd was, van Apalili

by hen woonen , en wierden aldus Sori-

Sori-volk, dat is. Lieden ^ die vangejlacht

tot geflacht te zanten ivoonen , en maar als

eenen fiam te xamen maakten.

Naderhand deze vyf broeders overle-

den zynde , zoo noemde men dit na-

geflacht: Rama oela Loeho ha-a, dat is ,

£)cn eed , of 't verbond der vyf broeders
,

en 't zelve bleef zedert altyd dit dorp

beftieren.

De na-zaaten nu , aan deze vyf voor-

vaderen gedenkende, vonden goed vyf
Beelden, levens groote, tot hun gedag-

tcnis te maken , en die Radja Poejfan,

Poitili, Lakahela, Mamala, en Loekoe-

hatoe te noemen, gebiedende te gelyk,

dat die van Sori-Sori deze Beelden jaar-

lyks na 't rypen van hunne vrugten zou-

den aanbidden.

Als nu de Padi ryp was, moeft ieder

huis in 't ganfch dorp twee Catoepa's

(of klecnc gevlogte bondelkens vol Ryft)

koken, en als de Oebi ryp was, twee
Oebi 's braden , en die eerftclingen aan

deze Beelden hunner voorvaderen op-
ofïeren.

Even zoo waren zy gewoon de zelve

in tyden van oorlog , zware ziekten

,

droogte, of zware regen -tyden, en by
alle andere gcvaarlyke voorvallen, aan

te bidden j echter zoodanig , dat zy
vooral' ook gedachten om den Hemel,
en die vier Frinceflbn, zufters van die

vyf voorvaderen, op een Goddelyke wy-
ze te eeren, en de zelve by alle die

Feeften ter eere van hare broeders hun
behoorlyk deel te geven, biddende de
zelve nevens hen ook om hare gunft

en zegen.

Alle de vrouwen nu, die uit dit ge-

flacht gefproten zyn , mogen hare Ba-

djoe's, of halve Hemdekens,niet by fchoon
lichten dag, of by de lamp uittrekken,

voor en al eer zy in de kraam beval-

len zyn.

Ook mogen de vrouwen uit dit ge- En hun

flacht de nieuwe, of volle Maan niet bygeloo-

zien opkomen , nog befchouwen , als die '^'

reeds hoog is. Ook mogen zy niet gaan
over zeker Rievierken, "WaelifTa ge-

naamd , ten zy dat zy een takje van een

boom breken , of een blad in haar hand
nemen, want zoo^ zulk een vrouw dit

vergeten had , zou zy van agteren te rug
treden, ter tyd toe zy by die plaats ge-
komen was , daar zy zoo een blad kry-

gen kon.

Even zoo mogen die vrouwen niet

gaan voorby een plaats , de Sonne ge-
naamd, ten zy zy mede van zulk een
takje, of blad, voorzien zyn j en dit ter

gedagtenis van den Koning van Onin,
die gewoon was op die plaats te ruften.

En zoo zy dit niet naquamen , zouden

zy ten eerften daar na fterven.

Behalven deze Goden waren 'er op
Siri-Sorri nog verfcheide, die andere ge-
flachten , dan dit , dienden.

Dus hadden die van 't geflacht Haivoni

den Afgod Paimoejfa j die van 't geflacht

Malike-eto den Afgod Makoeroene •, die

van 't geflacht Ateo-o den Afgod £/z,

dien zy van die van NoeflaLaoet haddenj

die van het dorp Ampatao den Afgod
Nitoe Ampatao, dat is, den Duivel van
Ampatao, genaamd.

Alle deze geflachten nu baden , buiten

hun eigene Goden, ook de beeltenifl'en

van deze vyf broeders aan.

Als die van Siri-Sorri ook voorby den
hoek van Haja (daar de Princes Lokay
uitgchuwelykt was) of voorby Samet
(daar de Princes Loeiaafela trouwde)
vaaren, of fcheppen, moeten zy , ter

eere van die Princcflen, daar eenige Siri

Pinang nedcrwerpen.

Zoo vond men wel eer by die van

Amet , op Noefla Laoet , ook eenen

Afgod van hout, die na zekere oude
vrouw, Iko, die daar aan was komen
dryven , en naderhand van 't ganfche

dorp opgcqucekt en zeer bemind wierd,

gemaakt was j welken Afgod Tahinale

(dat is, de oude Vrouv:) zy gewoon
waren
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Van de

kuwers.

waren zeer eerbiedig te eeren, by alle

ongele.;,enc voorvallen aan te bidden, en

een gi'oot Feell ter ccre van haar te

geven

Dus hadden die van Sila, op Noefla

Laoet, ook hunnen Afgod, Morie ^ die

niet andeis dan in een iiuk hout beitont

,

dat daar was komen nandryvcn , en. aan

zeker raan van Sila in zyn droom ver-

Ichecn, en belalle, dat hy, en alle die

van Sila, een Altaar voor hem oprichten,

hem dienen, en -aanbidden zouden, ge-

lyk 7.y zedert )aarlyks deden

Die van Titaway hadden eenen Afgod,

Riama-Atoe^ die van Peleria, en Abobo,

een anderen, Roe-ocmoc 0/joewo genaamd,

en van welke de eerlte de gedaante van

een Slang had.

Dus waren 'er meer diergelyke Afgoden,

en zoo menigvuldig onder hen , dat ieder

dorp 'er ten minilcn een had, alle welke
te noemen , byna onmoogclyk , en ook
va« geen groote nuttigheit is, om dat

'er niet veel aanmerkenswaardig 's in

voorkomt, om welke reden wy velen 'er

van overilaan, bchalven dat hun ganfche

Godsdienfl: omtrent alle deze Afgoden
mecft in Feeften, en fmul-maaltyden,
beftaat.

En dit is wel het wezentlykfte van

hunnen Afgoden- dienfl in oude tyden,

toen zv nog Heidenen waren , hoewel
men 'er op Ceram onder de Alfoereezen,

ook op Boero by die berg-lieden, en

ztlf hier en daar onder de Chriilenen

hedensdaags nog wel overblyfzels vind

,

gelyk ons in 't vervolg voorkomen
zal.

TWEEDE HOOFDSTUK,

VAn fl^e«Mohhammedaanfchen Godsdienft. Eerft door Pati Toeban hier ingevoerd^

en door Kimelaha Laulata voortgezet. NoeHanivel Moorfch geworden. Hida-

jat 'j yzer voor dit Geloove. Fryheit van dat Geloove door de Hitoeezen uithedongen.

Waar zich dit Geloove hier al verfpreid heeft. Slegte kennis der Mooren. Hun
kerk, en dicnll, door den Schryver up Hila befchouivd. Bericht ivtgens de vrouwen,

in hunne Tempels komende. Eerbied onder hunnen GodsdienlV. Waar in zy ons over-

treffen Hoe verre die by hen doorgaat. Het verdere door de Schryver in dezen Tempel
aangemerkt. Standvaftigheit in hun Geloove. Byzondere plegtelykhcdcn. (Fat voor

lieden van '/ vallen vry zyn. Hun wyze van Eed te doen. '/ Onderjcheid van dracht

tuffchcn de Mooren en Chriftenen. Op wat dag zy hun Godsdienft luaarnemen.

fFuirom de Mooren tofrMaleits, dan de Chxxiltmn
^ fpreken. Welke Maleitfchc

fchriften, we/ ff» Arabifche letter, ^w Schryver ^<?2//.

Van
de Mo-
hhamme-
daanfche

Gods-

dienft.

In 't jaar

1480.

BI
Ehalven dezen Heidenfchen Af-

godifchen , en bygeloovigen

dienft heeft men al van oude

tyden hier ook kennis van den

Mohhammcdaanfchen Gods-

dienlt gehad , en dien metter tyd hier

ook ingevoerd.

Het is zeker, dat Djamiloe^ Prins van

Gilolo, dien in 't jaar 1480. al mede uit

de Moluccos bragt.

De eerfte tyd egter, die men noemd,
op welke dit gefchied is, zou in 't jaar

if 10, in 't zelve jaar, als de Ternataan-

fche Koning, Zeinulabdyn , dien ook van

Java medebragt, geweell zyn.

Zeker Pati Poeteh , een Gorammer
van afkomft, op de kuil van Hitoe in 't

jaar i-ipo. aangedreven, en aldaar als een

van de vier eerlte Hoofden der kuil Hitoe

bevorens befch reven, voer in 'tjaarifio.

na Toeban, een Koninkryk op Java,
en bragt van daar allereerft het Moorfch,
of Mohhammedaanfch Geloove op de

kuft van Hitoe, zedert welke tyd hy
aliyd Pati toeban genaamd is. Men

hield hem zedert voor een Moelana, en

Heilig, ook fchreef men hem veel won-
derdaden toe ; dog deze hebben hem
niet fchoot-vry voor de Portugcefche

fchiet-geweeren gemaakt, alzoo hy van

hen doorfchoten js.

Hy vond den voornoemden Vorft op

Java, mede daar gekomen, om de gron-

den van dien nieuwen Godsdienft, die

de Javaanfche Kooplieden al bevorens in

de Moluccos gebragt hadden, zelf nader

te onderzoeken i by welke gelegcnheit

zyn Hoogheit ook een vaft verbond met
dezen Pati Toeban maakte, malkanderen

ten eeuwigen dage vriendfchap als Bond-
en Geloofs-genoten belovende, en hem
als het tiende lid in zynen Raad aanne-

mende, dat de volgende Koningen al-

Icngskens zoo verre hebben zoeken te

trekken, om de Hitoeezen als hunne

onderdaanen aan te merken, en Tollen

van hen te eiflchen , hoewel de Hitoee-

zen dar noit tocgeftaan, maar altyd te-

gengelproken hebben, terwyl zy uit be-

leefdheit en eerbied , als zy iets aan die

C 2 Ko=
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Koningen gaven , het nog wel een

Hhorniüt, ot erkentenis, hebben willen

noemen.
ZaïimlabcJyn. (gelyk wy onder Tcrnarc

brecder gezegt hebben) nam van Java
' een Frielter, Bache genaamd, en ook
wel andere, mede, die deze Lcere in de

Moluccos verder uitgebreid hebben ;

maar de Vorll quam zelf niet weer in

zyii land, aizoo hy op zee in een llryd

omtrent Bima een wonde kreeg, waar

aan hy kort 'er na gellorven is.

De naam van dien V^orit fchynd ten

deelcn van de Hebreen ontleend te zyn,
alzoo de woorden fn nO 3X -^h Beeth

Dien , te kennen geven den naallen aan

den Nafi , ofte de Voorzitter in het

Sanhedrin, en in zichzelven beteekenen:

Den vader van het huis des Gerechts j dog
hoe de Mohhammedaanen daar aan ko-
men, kan ik nergens t'huis brengen.

Eerft Pati Toeban had ondertufTchen het
doorPati gduk van behouden in zyn land weder

hierin" ^^ kecren, en allcrcerll (zoo zommigen

gevoerd, wülcn) dit Mohhammedaanfch Geloove
op de kuil: van Hitoe, en in Amboina,
te brengen; dog 't verdiend opmerking,
en zelf ook verwondering , dat dit niet

vyftig jaaren eer bekend geweeft, en

door een geboren Javaan ingevoerd zy

,

aangezien de eerile Stamhouder van 't

geflacht Tanabhitocmejfen , zynde de

tweede van de vier eerfte Hoofden der

kuft Hitoe geweeft, een zoon van den
Koning van Toeban, en dierhalven, als

een oorfpronkelyke Javaan, beft in ftaat

geweeft is, om den Godsdienft van zyn
land, die hy by zyn komft in Amboina
in 't jaar 14(50. immers waarfchynclyk

van daar zal racdc gebragt hebben, hier

voort te zetten, te meer, dewyl hy niet

alleen , maar met een Coracora, waar in

nog meer kinderen van den Koning van

Toeban, en veel andere Javaanen waren,
hier gekomen is, en om dat de Moor-
fche Godsdienft toen op Java al cenigcn

tyd bekend, en ingevoerd geweeft was,
gelyk wy nader onder . de zaaken van

Java zullen aanwyzen, wanneer, en door
wie de zelve daar eerft gebragt is.

Egter is het zeker, dat de Mooren
der kuft Hitoe de eere , van dit Geloove
hier eerft ingevoert te hebben, niet aan

dezen ecrften Stamhouder van het Edel
Huis Tanah-hHoemeJfen^ Perdana Moelay
genaamd, maar aan dezen Pati Toeba?}^

toefchryven, weshalven wy, hoe won-
dcrlyk dit ons ook voorkomt, ook daar

by moeten beruftcn, en dit, op haar

zeggen,' als een zekere zaak aannemen;
dog ik ftel egter dit, als 't waarfchyne-
lykfte vaft, dat 't Moorfch Geloove hier

al met de komft van Perdam Moelay
,

en Djamiloc cenigermaten bekend ge-

F.n door
Kimelaha
Laulata

weeft; dog by de komft van Pati Toeban ,

van Java klaarder voorgciteld, en verder

uitgebreid is.

Nu was deze nieuwe Godsdienft hier jn 't jaar

wel geplant; maar fchoot in een reeks 1558.

V an jaaren daar na geen groote wortelen,

ter tyd toe, dat de Ivlolukze Koning,
ƒ/«/>, een zeer yverig en bitter Mo-
hhammcdaan , in 't jaar iffS. zyncn
Kaitijili Gtiferatte ^ of, gelyk andere

zeggen, Kimelaha Laulata met een Oor-
logs-magt na Amboina zond, om die

van Makatita (die zyn hulp verzogt had-

den) te helpen, te meer, alzoo de oude
Kimelaha Samaran daar wat flap re-

geerde.

Zoo ras deze Laulata hier op Afla-

hocdi aangeland, en verder na Lochoe
gekomen was, heeft hy niet alleen de 7oort

Loehoeneezen onder zynen Koning ge- gezet,

bragt, maar ook de A'Iohhammedaanfche

Godsdienft daar alomme met zulken y ver

voortgezet, dat hy die niet alleen onder
de Heidenen op Hoewamohel en groot
Ceram uitgebreid, maar ook de Chrifte-

ncn (alzoo de Portugeezen zedert het

jaar ifif. al in Amboina geweeft, en
reeds veel Chriftcncn in dien tyd door
hen gemaakt waren) wel tien jaaren

laiig, door ettelyke Javaanen geholpen,
zeer bitter vervolgd heeft , voorgevende,

dit uit een yver voor zyn Godsdienft te

doen ; maar doende metter tyd klaar

blyken, dat het zynen Koning immers
zoo veel om het Meefterfchap over 't

land, als om den Godsdienft, te doen
was, alzoo hy, terwyl zyn Koning zich

in Ternate als een vriend der Portugeezen
aanftelde, volflagen zyn werk maakte,
om die Natie geheel en al uit Amboina
te verdryven.

Deze Laulata bragt van 't jaar iffS.
tot ij-öS. zoo veel te weeg, dat niet

alleen de meefte omleggende Chriften-

dorpen afvielen, maar dat ook \'tt\ Hei-
dcnfche dorpen 'c Moorfch Geloove

,

om de vervolging, die zy anders leden,

te ontgaan, aannamen. Vooral vernam
men dit in 't jaar iföf , wanneer die van
Hitoe en Loehoe ziende , dat zy de
Portugeezen niet konden verdryven, op
welke zy zeer verbitterd waren (temeer,
om dat zy den Molukzen Vorft , Hair^
in Ternate in zyn eigen Paleis zoo fchen-

dig vermoord hadden) de Javaanen te

hulp riepen, die met een gruvvelyk ge-
weld de Chriftencn alomme vervolgd,

dog in 't jaar if<58. zich egter genood-
zaakt gevonden hebben, om dit land

wéér te moeten verlaten , alzoo zy uit

hun land het vereifcht ontzet niet kregen.

Egter zyn veel Chriften-doipen door
alle de gepleegde geweidenaryen der

Ternataancn , en Javaanen , in die tyd

af-
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NoefTa-

nivel

Woorfch
gewor-
den.

In 't jaar

Ï588.

Hidajat 's

yver

•voor dit

Gdoove

,

afgevallen, en tot het Moorfch Geloove
overgegaan.

Oiidcr deze is naderhand ook het ver-

mogend dorp Noeflanivel, vooral by de

komll der Kimelaha'sin Amboina, gc-

wecll:, die eerll wel wat na den Chrilte-

lyi en Godsdicnrt, hen door de Portu-

geezen voorgehouden , fchcenen te hel-

len; maar na dat zich Roebohongi ^ en de

volgende Kohinklyke Stadhouders, hier

recht vaft gezet, en Loehoe tot hunnen
Zetel verkoren hadden, verklaarde zich

de Koninif van NoefTanivel voor 't

Moorfch Geloove, waar toe zy door

eenen Latoelockar , een Bandaneefche

Moor van Lonthoir,gebragt, en zooda-

nig onderwezen zyn , dat de Portugeezen

zedert ganfch geen goed oog op hen ge-

had , en ook zeer weinig Itaat op hunnen
dienll gemaakt hebben.

In 't jaar if88 Hond het zoo flecht

tuflchen hen, en de Portugeezen, dat

zy van die i^an NoefTanivel naauwlyks

verkrygen konden , om hen maar een

ftuk Gefchut op 't nieuw Kafteel door

een Coracora met volk te helpen bren-

gen , by welk geval de Portugeefche

Landvoogd , Sanchio Vafconfelho , de

voornaam ften van hen gevangen nam,
en na Malacca voerde ; waar op de an-

dere wel met die van Oerimeflïng na

't fcherp gebergte Erihatoe vlugtten-,

maar deze Heer wift hen door een lang-

durigen oorlog het daar ook zoo moede
te maken , dat zy zich genoodzaakt

Vonden na hunne Gelooft-genoten, de

Hitocezen, de vlugt te nemen, en zich

aldaar twaalf jaaren lang tot de komft

van Don Andren. Furtado de Mendofa in

't jaar 160I te onthouden, die den ge-

vlugten Koning van Nnefllmivel, Radja

Sinapati , met een gedeelte van zyn volk

gevangen kreeg, weer aan 't Kafteel

bragt, en metter tyd Chriften deed wer-

den, gelyk wy in 't vervolg zien zullen.

Eenige nochtans van die van Noefla-

nivel, te weten, die van de Pati''s, en

van RiJJacattu 's Campong , zyn Moorfch
gebleven, en door de Heer Demmer in 't

jaar 11543 in de Laha op zich zélven

geplaatlt, daar zy nog woonen, en een

Moorfchen Tempel en Prieller hebben.

Veel meer egter begon dit Geloove
door te breken , ten tydc dat Hidajat in

't jaar 162.0. Koninklyke Stadhouder op
Loehoe wierd, alzoo 'er in 't jaar 1621.

in die groote vergadering , door den
opper-Landvoogd van Indien, Jan Pie-

tcrszoon Cocn , belegt , klaar genoeg ge-

bleken is, hoe hy 't eiland NoefHi Laoet,

ert veel dorpen, van ons en van 't Chri-

ften Geloove, had doen afvallen; waar

in hem naderhand de volgende Kime-
laha's met veel drift nagevolgd hebben,

il

I

en vooral Leliato^ die in 't jaar 1036. die

[
van Oma tot afval dwong, en Madjira^

1 diens toeleg was , om den ChriÜen
1 Godsdienll geheel en al uit te roejen

,

I en den Moorfchen alomme hier in te

' voeren

I Het is waar, dat die van Hitoe al

i

vroeg met de onzen in verbond getreden

! zyn; maar 't is ook zeker, dat zy wel
1 uitdrukkelyk vryhcit voor hunnen Gods-

I

dienfl: bedongen hebben
, gelyk wy in

I

alle gemaakte verbonden konnen nazien

,

j

dat ook de reden is , waarom de ganfche
. buiten-kuft van Hitoe (zeer weinig uit-

!

gezonderd ) tot nog toe Moorfch geble-

ven is. Ook is in 't jaar i^fS. door

Kimelaha Hafi^ by 't verbond toen met
ons aangegaan, al mede bedongen, dat

men hen in hun geloof ongemoeid zoude
laten.

Hoe 'oprecht nu de onzen dit ook al-

tyd nagekomen hebben, zoo hebben zy,

en zelf de Heer de Vlaming^ nog niet

konnen ontgaan , door deze en gene
Amboineefchc Hoofden, en Ternataan-

fche Hovelingen, zoo by de Koningen
der Moluccos, als by die van Macaflar,

quaadaardig gelafterd, en onrcchtveerdig

befchuldigd te werden, dat zy hen ge-

weld in hun Geloove hadden aangedaan,

gedurig (als zy tegen ons oorlogen wil-

den) voorgevende, dat dit de eenige

reden van den oorlog, en van hun ver-

zoek was, om hunne Geloofs- genoten
dog tegen 't geweld dezer Ongeloovigen
te helpen; terwyl in al deze zaaken deze

liftige verzoekers, en zoo de Koningen
der Moluccos, als die van Macaflar,

ieder nog een byzonder inzicht geheel

buiten den Godsdicnft hadden.

Dat deze oorlogen, om den Gods-
dicnft ondernomen (zoo de Hitoeezen,

en andere Mooren , voorgaven
) groote

bitterheden en vervolgmgen tegen de

Chriftenen van tyd tot tyd veroorzaak-

ten, heeft men voor al ten tyde van
Kakiali en Patiwani in 't jaar 1634, en

ten tyde van Madjira in 't jaar l6fi.
gezien ; hoewel 'er geen Moor van zoo

grooten gezag, als Hajfan Soeleyman^ en

ook noit grooter voortzetter van dit

Geloove op Hitoe gcweeft is.

Om nu te weten, waar in Amboina
die Moorfche Godsdienlt al uitgebreid

is, zullen wy aanwyzen, waar zich dit

gebroed al heeft ingedrongen , mitsga-

ders wat voor eilanden, en dorpen met

dezen zuurdeezem al zyn befmet ge-

wceft.

Dat zy ecrft onder die van de ganfche

Hitoeefche kuft, te weten op die ineefte

van de dertig dorpen, alzoo het dorp

Layn in 't jaar 1633. ofin't jaar 1634. in

Kakiali 's tyd eerft Moorfch geworden is,

C 5
ge-

Vryheit

van dat

Geloove
door de

Hitoee-

zen uit*

bedon-

gen.

In 't jaar

1651.

Waar
zich dit

Geloove
hitr al

verfpreid

heeft.
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gcphnt is, hebben wy klaar uit het vo-

rige gezien i ook zal ons dit nader bly-

ken, als wy zullen zien ^ welke Chrillenen

zyn. Dat die van NoefTanivel (als zynde

landslieden, en met hen van Java af-

komitig en ook die van Lochoe, ne-

vens de verdere dorpen op Hoevvamohel,

by de kom II der Kimelaha "s uit de Mo-
luccos omtrent het jaar ifjo, en in de

volgende jaaren, zich daar toe mede be-

geven hebben, hoewel Lochoe, en meer

andere daar om her leggende , zich al

vroeger, te weten in 't jaar iffS by de

kom 11 van Laulata, genootzaakt vonden

dair toe over te gaan , is by ons bevorens

al omllandig getoond

Liflabacta , en Hatoewc , twee be-

roemde en magtige dorpen op de Noord-
Icuft van groot Ceram, zyn al vroeg

Moorfch geweell ,
gelyk ook alle de

dorpen van Kcffing, en Ceram -'Laoet

,

op den Ooft- hoek van gi-oot Ceram
gelegen.

Even zoo heeft zich deze Godsdienft

ook langs de binnen-kull: van dit groot

eiland op Kellemoeri , Kellibon, Tobo,
Giflelau, Hatoemeten, met Riboct en

Hakiboy daar onder bchoovcntie , alj

mede op Erinama Tamilau , Iha, en

JViahoe (van Honimoa dcrwaards gevlo-

den) verfprcid, alle welke tot nog toe

Moorfch zyn.

Op het eiland Honimoa plachten die

van Ihamahoe, omtrent Hatoewana toen

leggende , zeer bitter Mohhammedaanfch
te zyn ; dog naderhand na de over-kuft

van Ceram , ter plaatzc , daar zy nu nog

zyn, gevlucht zynde, zoo is al hun land

op Honimoa aan de Chriftenen aldaar

verdeeld, en zy zyn genoodzaakt ge-

weeit op Ceram, omtrent een myl van

't dorp Latoe , zich ie onthouden.

Buiten dezen had men ook nog eenige

Mooren op Siri-Sorri , die 'er nog

zyn, hoewel zeer weinig in getal, be-

halven dat het ook Mohhammedanen
zyn, die in 't jaar 1648. al de naam

hadden , dat zy zeer flechte Mooren
waren.

Die van Noeflïi Laoet zyn wel eenigen

tyd in 't jaar 1610, door dwang van

Hidajat , Moorfch geworden j maar zoo

zy gelegenheit hadden, om tot ons we-

der over te komen , vielen zy weer af,

weshalven men hen daar niet onder ree-

kenen moet.

Op Oma is ganfch Hatoeaha, ofwel
Pelau, Cabauw, Caibobo, en Rehoe-

moni , tot nog toe Moorfch , ook is

Holalihoe daar mede eenigzins befmetge-

"wceft, dog nu niet meer.

Het eiland Boero, fchoon nog ten

grooten deelc Heidenfch , en vooral in

opzicht van alle de Alfoereezen aldaar,

is al van oudsher Mohhammedaanfch
geweeft. Altoos van de ryd van Üam,-
rau , en zyn zoon Rcebchongi , welke

laatfte hier in 't jaar if70. quam, is 'c

zeker , dat men dit quaad zaad hier al

begon te zaajen, 't geen hier zulke diepe

wortelen gefchoten heeft , dat zy ff ecft

alle, uitgenomen een dorp (zedert eenige

jaaren uit verfcheide dorpkcns te /amen
vergaderd) tot nog toe Moorfch zynj
gelyk ook die van Amblauw, Kelang,

en Bonoa , weinige van die laatfte uit-

gezonderd.

Die van Manipa waren zeer lang Hei-
denfch , en namen den Mohhammedaan-
fchcn Godsdienft laat aan : want fchoon
eenige Orangkaja 's Moorfch wierden,

zoo bleef 't gcmeene volk Heidenfch,

ter tyd toe dat Madjira, by zynen op-

ftand, dit quaad zaad daar onder den ge-

meenen man ook verfpreide , en hen
dwong om Moorfch te werden.

Hoe veel 'er op Bonoa, on Boero, nu
nog Moorfch zyn, zal ons te klaarder

blykcn , wanneer wy 't getal der Chrifte-

nen op deze eilanden net aanwyzen zul-

len , 't welk tegen de andere ingezetenen

van ieder eiland (die men by ieders by-
zondere befchryving uitgedrukt vind)

vergeleken zynde, zal men zeer hcht
konncn zien, dat de meefte daar nog
Moorfch gebleven zyn.

Op Leytimor zyn geen Mooren , dan
eenige weinige aan den Rooden berg,

dat meeft Hoewamohelcezen zyn. Eg-
ter is de tweede Soa van Halong, Soa

Selari genaamd
,

pas voor de tyden der

Portugeezen Moorfch geweeft , alzoo

die, met den Pati van Ooft-Ceram hier

gekomen zynde , een Bandafche vrouw
uit het geflacht van Latoe Loccar van
Lonthoir, en met haar ook dat Geloovc,
medebragten.

Tot dus verre nu gezien hebbende,
wanneer deze kanker en ptft hier inge-

drongen is, en waar zy zich in deze

gewcften al verfprcid heeft, zoo was het

nu wel de rechte tyd , om die Gods-
dienft te befchryven > maar aangezien die

van Amboina, Banda, Ternate, mits-

gaders de verdere Mohhammedaanfche
eilanden om de Ooft dit haar Geloove
van Java gehaald , of ont fangen heb-

ben, zoo dunkt het ons veel gevoege-

lyker en eigener, dat wy 't zelve, als

wy met de ftofte van Java bezig zyn
zullen, te gelyk afhandelen.

Imand nu, die maar eenige kennis van Onder-
dezen CJodsdienft heeft , zal zckerlyk fchcid

weten, dat 'er in de zelve een groot tuiTchen

onderlcheid tuffchen de Sunni's, en „f .;

^'"'

. / • ni s . en
Sjais, is. Het eerfte gevoelen werd van jc Sjais.

de aanhangers van de drie eerfte Chali-

fa 's , of Stedehouders van Mohhammed
,

jiboe-

jt
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jfhoebeker , Omar , en Oetsman , en 't

laatfte van de aanhangers van AaU
^

gevolgd.

Het eerrte werd van de Turken , Ara-

biers, Mogolders, en veel andere , het

laatfte door de Perziaanen , die van Gol-
conda, en weinig andere , zeer hard ge-

dreven.

De eerftc gclooven wel, 't geen in

den Coraan (gemcenelyk den Alcoran

genaamd ) gefchrcven ftaat ; maar zy ge-

looven buiten dien ook , en richten zich

wel het meeft na de Suna, zynde een

verzameling van veel woorden, fprcuken,

en nadere verklaringen van Mohhammed
over zeer vele zaaken, die door deze en

gene van zyn navolgers uit zyn mond in

een boek byeen verzameld, en by hen

als een mondelinge Wet, of wel als de

Mifchna by de Joden, geworden is, aan

welkers onderhouding zy zich immers
200 fterk, als aan die van den Coraan

,

verbonden houden } hoewel zy op verre

na geenzins de vroomfte , maar vry wat
los van leven zyn.

De laatfte , of de Sjais, daarentegen

verwerpen deze Suna , houden zich ftipt

aan den Coraan, en zyn menfchen, die

vry ordentelyk, zedig, godvrugtig en

naauw bezet van leven zyn j om welke

,

gclyk om meer andere redenen , tuftchen

deze Sunni's , en Sjais, een doodelyken

haat is , tot zoo verre dat zy malkande-

ren daarom vervloeken, en als ketters

aanzien.

Vermits nu de eerfte invoerder van

den Mohhammedaanfchen Godsdienft op
derMoo-

jjjy^ een Arabier gcweeft is, zoo is 't

zeer licht te zien , dat de Mooren van Am-
boina, en alle de anderen rondzomme,
geen Sjais j maar Sunni's, zyn.

Gelyk nu de Arabiers onder de Sunni 's

de onkundigfte en minft'geoeffènde in de

gronden van hunnen Godsdienft zyn, en

zeer weinig van den waren inhoud van den

Coraan weten, latende dat maar op de

Prieftcr ftaan, en zich verder alleen aan

deze en gene uiterlyke plechtelykheden

van de Befnydenis, de Reiniging des

ligchaams , 't waarnemen van de vyf
Bedeftonden, en van de Vaften, hou-

den, alzoo bevind men even het zelve

hier onder de Amboinecfche Mooren

}

hoewel zelf de Priefters onder deze laat-

fte zoo onervaren in 't Arabifch zyn,
dat zy naauwlyks een Hoofdftuk of twee
uit den Coraan wel weten te leezen , en
ook door de bank weinig reden van hun-
ne Godsdienft weten te geven, om dat

zy zeer weinig van deflelfs inhoud ver-

ftaan. Wat nu de gemeinte betreft, zy
zyn in 't gemeen zeer dom, en onweten-
de, ja niet in ftaat, om den Coraan
te lezen , veel min te verftaan: want

Slegte

kennis

reu hier.

fchoon de Priefters hen nu en dan
in hunne Tempels, die zy hier menig-
vuldig , en in alle de Moorfche dorpen
hebben, al een Capittel uit den Coraan
voorlezen , zoo zouden zy daar van egter
geen nuttigheit hebben , en 'er niets af
begrypen, zoo hen dat in 't Maleits, of
Amboinees, niet uitgclcgt wierd. Egtcr
is het waar, dat de Mooren in Amboina,
en op Ceram, door de bank 't Maleits
veel beter, dan de Chriftenen, of de
Heidenen , fprekcn en verftaan , dat
egter mede meer zyn betrekking tot de
Priefters, dan tot den gemeenen man,
heeft.

In 't jaar 1 687. in de maand Oétober
ben ik op Hila in hunnen Tempel ge-
weeft, waar in zy my toeftonden te ko-
men, en hunnen dicnft volkomen tezienj
dog de Gemalin van de Heer Landvoogd
Padbrugge ^ die te dier tyd daar mede
zeer begeerig toe was, mogt daar niet

inkomen} maar zy ftonden haar Ed. toe
op een ftoel in 't portaal, dat voor de
Kerk is, en voor de opene Kerk-deur,
zoo lang deze hun dienft duurde, te

zitten.

De Kerk van binnen was volflagen
ledig, en ik zag 'er niet, dan eenige
matten op de vloer leggen', op welke
niet, als eenige mannen, dog geen vrou-
wen, zaaten.

Men moet daar uit niet oordeelen , dat
de vrouwen by hen niet in de Kerk ko-
men. Ik heb dit uitdrukkelyk aan hare
Priefters , en vooral aan Haffan Soeleyman^
toen hy nog Priefter op Hila was, ge-
vraagd, die my zeide, dat de zelve in

al hare Mesdjids (die zy Mafïigits noe-
men) altyd, aan de linker zyde van de
Tempels, zynj dog Noerkte, Piiefter

aan den Rooden berg, voegde, tot na-

der opheldering van die vrage, 'er by,
dat in hunne Tempels noit jonge doch-
ters, en niet dan bedaagde getrouwde
vrouwen, of weduwen, komen.

Ik meinde in 't eerft, dat zy daarom
aan des Heeren Landvoogd 's Gemalin
den ingang in hunnen Tempel geweigerd
hadden, om dat ik 'er geen vrouwen in

zagi dog, naderhand hoorende, dat 'er

getrouwde en bedaagde vrouwen wel
inquamen, en egter gezien hebbende,
dat zy dit een vrouw , die de eerfte in

rang in de ganfche Landvoogdy was,
beleefdelyk weigerden , zoo moet 'er een

andere verborgene reden , my tot nog
toe onbekend

,
geweeft zyn, waarom

zy dit aan my , dien zy als een voorna-

men ongeloovigcn moeften aanzien, dien

zy meer, dan deze vrouwe te vreezen

hadden, en aan haar Ed. niet , toeftonden.

Ik zag hier twee zaaken, die my by-

zonder behaagden. Vooreerft, dat de

man-

Hun
Kerk, en
dienft

,

door den
Schryver

op Hi-

la be-

fchouwi.

Bericht

wegens
de vrou-

wen , in

hunne
Tempels
komen-
de.
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Eerbied

onder
hunnen
Gods-
dienll.

Waar in

zy ons

over- ,

treffen.

mannen , daar zeer eerbiedig , en zoo

ftil zaten , dat men niet het allermin-

fte geluid , of geritzel , veel min eenig

gefprek van den eenefi tegen den an-

deren , in die Tempel, vernam, al te

zamen even aandagtig bezig zyndc, om,
na 't geen de Prielter voorlas, te lui-

fteren.

Het tweede , dat ik daar zag , en

my zeer wel behaagde, was, dat geen

een van alle die mannen, die op die

matten zaten, op 't verfchyncn van des

Landvoogd 's Gemalin, hun hoofd daar

eens na toe wenddeji, veel min oprec-

zenj daar men onder ons, op Batavia,

in de Kerk van 't Kalteel (
hoewel 't in

de Stads Kerk , omtrent het gertoelte

der Heeren Raadcn, by 't verfchynen

van zyn Edelheid in de zelve al mede van

de lieden, die hy voorby gaat, gefchied)

en in alle buiten-Landvoogdyen die ver-

foejclvke gewoonte heeft, dat, by 't

verfchynen van den opper-Landvoogd op

Batavia, of van eenig ander Landvoogd

op de buiten-plaatzen in de Kerk, alle

lieden zonder onderfcheid, ook zelf al

was men met zingen of met bidden be-

zig, zullen opryzen, waar mede, myns

oordeels alle onze aandacht en eerbied

tot God geltoord , en een groote en zeer

ergevlyke oneerbiedigheit betoond werd

,

en dat om daar by een menfch, midden

onder den dienft , meer , dan God , teeeren.

Een zaak, die zoo verre gaat, dat ik

weet, dat 'er lieden van aanzien, die

dit weigerden te doen , om opgezonden

zyn.

Ik vraagde aan HaJTan Soeleyman^ toen

ik dit gezien had, na 't eindigen van den

dienft, hoe 't quam, dat niemand van

hen, op 't verfchynen van de Gemalinne

van den Heer Landvoogd , voor de

Tempel, voor welke zy anders gewoon
zyn zoo veel eerbied, en hooge agting,

te hebben, opgerezen was, nog voor

haar Ed. eenige de minfte beleefdheit

betoond had.

Hy gaf my tot antwoord , dat de

Maflïgit de plaats was, daar men quam,
om God alleen, maar niet om menfchen,

en veel min om menfchen boven hem,
te eeren. Dat men zich verbeelden

moeft, dat God daar tegenwoordig, en

dat het dicrhalven aan de ecne zyde bil-

lyk was, dat men al zyne aandacht en

kragtcn alleen infpande, om dien God
te eeren , en om zich aan de zaaken van

zyn dienft aldaar geheel en al met alle de

infpanning van zinnen over te geven
j

daar 'er in tegendeel niets ongerymder

in de wereld was , dan dat men God

,

die daar op een zonderlinge wyze tegen-

woordig is, en zyn dienft, om welke

wy daar alleen gekomen zyn, zou gaan

vergeten , en voor die tyd ter zyden
ftellcn, om een menfch, die daar ver-

fcheen, hoe groot die dan ook wezen
mogt, boven hem te eeren.

Het is zoo verre van daar, zei hy, dat

wy dit zouden doen, dat al was het de
grootfte Koning, die in onze Tempels
komen mogt ,

geen menfch zich daarom
verroeren , of zyn aandacht eenigzins

breken zoude. Ja al quam 'er iemand
dan in de Mafllgit , om dezen of genen
te vermoorden , zoo zou hy , volgens

onze wetten, niet mogen opryzen. Welk
laatfte wat te verre ging , daar het eerfte

te pryzen , en de reden , die hy 'er by-
voegde, zeer wel gegrond was. Een
zaak, die by geen Overheden hier te

lande , 't zy in de byzondere fteden,

't zy in den Hage ook by de Heeren
Staten van Holland, of by haar Hoog-
Mogende , de opper-gebieders van In-

dien, in gebruik is, dat iemand, en veel

min dat alle de menfchen in zoo een
Kerk, midden in hun aanfdacht, en in

't plegen van den Godsdienft, voor haar
Ed. Gr. Mogende, of voor haar Hoog
Mog., zouden opryzen, waarom ik te

minder begrypcn kan , wat doch de
reden zy, dat men dat over al in In-

dien voor een Landvoogd doen moet,
daar het immers klaar tegen de gewoon-
te van ons land , tegen de gezonde re-

den , en voor al tegen de eerbied , die

men God boven een menfch fchuldig is

,

ftryd.

Verder was 'er in dezen Tempel een

vierkant huisje, zeer wel na een klcen

wacht -huisje der Soldaaten gelykende
,

dat ten naaiten by recht tegen over de

deur des Tempels ftond. Voor 't zelve

hing een lang wit voorhangzel , agter

't welke de Pricfter (dien ik niet zag,
maar hoorde zeker Hoofdftuk uit den
Coraan las, en daar na onder anderen
mede bad, dat God ook ons, die niet

op den rechten weg , maar van de zelve

afdwalende waren, dog eens wilde be-

keeren.

Al deze woorden fprak hy mceft met
een zingende galm uit, ook was hy niet

boven een kleen halfuur bezig met alles,

dat tot dezen dienft behoorde; en toen

zag ik haar alle zeer ftil wéér uit den
Tempel na huis gaan.

Deze menfchen, die in Amboina ge-

mcenclyk alle Oclilima's zyn (hoewel

anders de Tidoreezen, van welke beide

die partyfchappen van Oclilima 's en

Oelifiwa's oorfpronkelvk zyn, en die

zich van daar eerft in Ternate, en daar

na herwaards in Amboina vcrfpreiden

,

al te zamcn Mooren zyn) blyven, hoe
bot zy anders in 't gemeen, en hoc on-

kundig zy wel in 'c byzonder omtrent

de

Hoe ver-

re die by
hen door-

gaat.

't Verdé:
re door
de Schry-'

ver in

dezen
Tempel
aange-

meikt.

Stand-

vaftigheit

in hun
Geloove.
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Byxonde-
re plegte-

lykheden.

Wat voor
lieden

van 't

Vaften

vry zyn.

de zaaleen van hun Geloove zyn, ge-

meenclyk zeer Ibndvallig, ja hardnekkig
by hec zelve, hoewel my voorltaac ge-

lezen te hebben, dat zulk een verlooche-

naar van zyn Geloove, Paul Fapueiva

genaamd, in 't jaar 1643. in de LiliafTers,

op Toehaha den 1 1 December gehangen
is , om dat hy tweenjaal Chrilten en
tweemaal iMoorfch gevveell was.

Zy zvn gewoon zeer net op 't reinigen

van hunne ligchamen te pallen , niet

ailccn uit reinheit en zinlykhcit, maar
ook uit inzicht van den Godsdienll, al-

zoo zy, onrein zyndc, niet in de Tem-
pels zouden mogen komen, om in welke
zuiver te verfchynen zy niet alleen ge-

woon zyn de voeten (dat zy my niet

vergden ) ttiaar ook alle de deelcn van 't

ligchaam, die zy maar eenigzins, 't zy

door hyllanen, 't zy door hun gevoeg,

of wel iet anders te doen , ontreinigd

hebben , te wafTchen. Ook zouden zy op
hunne vyf' Gebeden - ftonden de Gebeden
geenzins mogtn doen, ten zy zy hun-

ne ligchamen eerft wel gewaflcheii

hebben.

Zy nemen ook dan die vyf Gebeden-
ftondcn vry neerftig, gelyk mede hunne
Vaften de ganfche maand Rammalaan
door (by andere Ramadan genaamd) zoo
flipt waar, dat zy van den opgank tot

den ondergang dcrSonne niet alleen geen
fpys of drank, maar zelf geen Pinang,

Tabak, nog iets anders, zullen proeveiij

op welken tyd zy by dag veel flapen
;

maar 's nagts eeten en drmken zy weer
niet weinig. Dit noemen zy Vaften,

dog ik noeme het ecten , en drinken,

alzoo, indien dat vaften is, wy dan alle

avonden vaften.

Hier van zyn echter de kleene kinde-

ren, ftok-oude lieden, en de zieken,

onder hen verfchoond , vermids de Wet
hen tot geen onm-ogclyke dingen ver-

bind. Zelf alle, die /oelen, dat zy't,
uit zwakheit van geftckenis,niet zouden
konnen uitharden, mogen daar van af-

ftappen , en zich door Ipys en drank ver-

fterken.

Zy weten ook omtrrnt de Huwelyken,
en by 't fterven van vrienden j veel zeld-

zame plegtelykhedea waar te nemen.
Omtrent het eerfte hoorde ik op een

t)'d van zekeren Gehcimfchryver, die

by het trouwen van eenigc Mooren te-

genwoordig geweeft was , dat deze zaa-

ken tot het llaven van de trouw, en tot

de beveftiging van 't Huwelyk, onder
hen vereifcht wierden.

Als de bloedvricndende zaak eens zyn,

gaat de Bruidegom by den broeder, of
een anderen nabeftannde van de Bruid,
treed met den zclven na de Maffigit, en

III. Deel.

•5

is gehouden voor dien Tempel des zelfs

voeten te waflchcn j 't welk gedaan zyn-
de , treden zy in de Maffigit , en daar op
geeft de Bruidegom aan dien bloedver-

want, wiens voeten hy gcwaftchen heeft,

zyn regter irand, zich daar door geheel

en al aan hem verbindende.

Na dat dit verricht is, gaat de Prie-

fter na 'c huis van de Bruid, die van
haar zyde daar eene van 's Bruidegoms
naaf ic bloedverwanten nemen , de voeten
wudchcn, haar daar op de rechterhand
ge\'cn, en zich aldus mede aan haai- ver-

binden moet , waar by dan 't Huwelyk
ten vollen gefloten is.

Wat nu de plegtelykheden Omtrent
hunne dooden betreft, wy hebbeugbe-
vorens, by 't befchryven van de dood
van Hüffan Soeleyruan , alles gezegt, 't

geen men daar van behoord te weten,
waar aan wy ons, orn geen onnutte her-
haling te doen, gedragen.

Zy weten ook iets, of wat, van den
Melk el Maoet^dax. h^den Engel des docds,

van Mmigkir ^ en Nikker (twee Engelen,
die den menich even na zyn dood , of
begravenis, verfchynen, en hem zeer

naauw wegens zyn gedrag, en geloove,
in de wereld ondervragen, en van wel-
ke wy ter plaatze , daar wy van
deze Godsdienft onder de ftoffe van
Java fpreeken , nader zullen handelen

)

maar buiten de befnydcnis, en de bevo-
rens aangehaalde pligtcn , die zy zeer

ftipt waarnemen , weten zy verder zeer

weinig van den Godsdienft, of van den
inhoud van haren Coraan. Het cenige,

dat men 'er nog by kan voegen, is, dat

zy gewoon zyn op den Coraan zeer

plegtelyk den Eed te doen.

Jk heb hen dat onder malkanderen Hun
(zonder dat het juift voor den Neder- wyzevan

landfchen Richter gefchiedde, daar dat ^^'^ '^

op een andere wyze gedaan werd)
terwyl ik voorby 't ftrand gedragen
wierd, zoodanig zien doen , dathy, die

zweeren zou, den Coraan, op 't hoofd
van een Priefter leggende, die op een
groote ft een pas in zee ftond , met zyn
vingers aanraakte.

Verder ziet men geen onderfcheid tuf- 't Onder-

fchen een Moor, en een Chriftcn, dan ^'^heid

dat de eerfte een Tulband, of een Boe-
^^f(.j,t

lan-boelan, dat is, een fmalle reep Lin- tuffchea

nen , die eens rondom zyn hoofd als een de Moo-

halvc Maan gaat, en dat de laatfte een '^,"?„^"

TT j j II ^ » Chnlle-
Hoed draagt. Het moeten al groote ^^^
mannen onder hen zyn, die een rechten

Tulband draagcn , dat gemeenelyk een

dikke rond-gcdraaide, en door malkan-

deren geflingerde wrong is.

De Priefters dragen gemeenelyk een

witte
,

gclyk ook veeltyds zulke Ba-

D djoe 's ,



zó AMBONSCHE ZAAKEN
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met een

Arabifche

letter, de

Schryver

bezit.

djoe 's , of witte Keelen ; dog andere l

groeten roede, of anders-gcvervvde Tul-

banden. Ik heb hen ook wel groene

zien dragen, zonder dat ik egter bc-

fpeurcn kon, dat zy daarom juill van

Mohhammcds bloedverwanten waren j

daar dit anders in 't Turkze ryk geen

anderen , dan zulken , geoorlofd is.

Dat de Vrydag de dag van hunne

Godsdienrt is, op welke zy in hunne

Mafllgit 's gaan, is allen, die maar iets

van dezen Uodsdienü weten, bekend

Zy noemen dien dag ^^Us- ^r^*-^
Hari Djocmmt ^ dat is, den dag der ver-

gadering ( dat van der Hebreen iriN DV
''jooni Jchad^ dat is, de eerfte dag, ont-

leend fchynd) gelyk zy zich zelven ook wel
w:W^-^l j i^^^ (J=>-J j J/jul el Sunnct iva

el Djamaat , dat is , Het volk der Sum
('t rechtgcloovig volk, dat de Suna, de

ware Leere, volgd) en 'f volk der ver-

gadering , noemen.
Wy zeiden te voren, dat de Mooren

doorgaans, en vooral, hunne Priefters,

hoe bot zy anders zyn, veel beter Ma-
leits, dan de Chriftenen, of de Hei-

denen alhier, fpreken.

De reden daar van is, om dat men by

dezen en genen van hen redelyke goede

Maleitfchc boeken, in een Arabifche let-

ter met de hand gcfchrevcn, vind, die

zy malkanderen leenen, en aan den genen,

die het konnen, ook wel uit te fchryven

geven.

Dit doet hen niet alleen meer kennis

van die Taal , maar ook van veel andere

zaakcn krygen , die zy anders zoo licht

niet zouden leeren.

Ik hebbe van deze zoort van boeken

verfcheiden by hen gezien, en ook wel

geleend, om uit te fchryven.

Dus heb ik van hen nog deze navol-

gende met de hand gefchreven fchriften

onder my.
Hhakajat Tanah Hitoe, of de Gefchie-

denis der kufi Hitoe.

Hhakajat Nabi Moefa, of de Gefchie-

denis van den Propheet Mofes.

Hhakajat Nabi Joefef, of de Gefchie-

denis van de Propheet Jofef.

Hhakajat Kelilah daan Deminah , dat

is, '/ Foorbeeld der oude ^Fyzen-y by ons

in het Ncerduitfch bekend.

7'adjoe Kffalatina^ anders ook, by de

Maleyers , Makota Segalla Radja Radja
,

dat is, de Kroon der Kooningen, genaamd,

een hcerlyk boek, en onder hen van 't

zelve gebruik , als by de ouden de

xugo7r«iJer« van Xenophon. Dit is door

eenen Bochari van Djohor gemaakt, en

't befte Maleits boek , dat ik kennc.

Deze alle zyn in Quarto.

Hhakajat Hhamza , of dt Gefchiedenis

van Hhamza, dienende, om een Vorft

dapper, en ftrydbaar te maken.

Hhakajat Radja Soeleyman, dat is, de

Gefchtedenii van Koning Salomon. Deze
twee zyn in Folio..

Noer Mohhammcd , of '/ Licht van
Mohhammcd, handelende overzaaken van

hunnen Godsdienlt, en over 't leven van
Fatima.

Hhakajat Ifmajatiem , dat is, de Ge-

fchiedenis van Ifmajatiem , zeer dien-

ftig, om iemand een wakker Vorft, en
een groot dienaar van Staat te doen wer-
den.

Soelalet Effalatina , of de Afkomfl der

Koningen van de Maleitfche kuft, en van
Malacca; dog dit heb ik niet in een

Arabifche , maar in een Hollandfche

letter. Deze drie laatfte zyn in Qiiar-

to.

Hhakajat Radja Cambodja, dat is, de

Gefchiedenis van den Koning van Cambodia.

In Oftavo.
Hhakajat Mifa Gomitar,^dAt is, de Ge-

fchiedenis van Mifa Goniitar; zynde een

Javaanfche gefchiedenis , welke ik op
Batavia bekomen heb. Een zeer dikke
Quartyn.

Coeripan, de gevallen van verfcheidc

Javaanfche Princen , en Princeflen in een
fraaie Foliant vervattende.

Hhakajat Indrapatra, oi de Gefchiede-

nis van Indrapatra , vervattende verfchci-

de Fabulen van dien Koning der Geeften,

mede in zeer zuiver en net Maleits op-

gefteld.

Hhakajat T'sjahaja Lan^gare, of de Ge-

fchiedenis ,
genaamd den Glans van Lang-

gare, zoon van den Koning van Djim-
fompit.

Mciarifet Ifalam, of de Kennijfe van
den Mohhammedaanfchen Godsdienfl,

Hhakajat Nabi Mohhammed , of de

Gefchiedenis van den Propheet Mohhammed^
zynde een befchryving van zyn leven.

Verfcheide boeken over hunne geefte-

lyke Rechten, en over den weg, door
welke een Mohhammedaan zalig moet
werden.

Het Voorbeeld van de vertroojling van
"'t herte, behelzende verfcheidc oude Ge-
fchiedeniflcn der Maleyers.

Verfcheide Maleitfche Sjaïcrs , or

Verzen.

De Gefchiedenis van den dag des Oordeels.

Hhakajat boerong Pingit , of de Gefchie-

denis van de Mufch.

Hhakajat Radja Tambicbaja , of de Ge-

fchiedenis des Konings van Tambicbaja.

Hhakajat Segalla Soefoehoenan, of de

Gefchiedenis der Soefoehacnans , of der Kei-

zers van Java , welke ik op Batavia be-

komen hcbbe.

Kenz
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Kenz ui Chafi^ oïde verborgene Schat

^

een zeer fraai boek, handelende van de
Schepping, van den Menlch, van de
Dood, van 't Graf. van den Antichrift,

van Gog en Magog, van 'c laatlle Oor-
deel, enz.

Sariboe Mat[al ^ of de Duizend Raad-
zels^ beltuande in vragen, en antwoor-
den, die meeft alle in Quarto zyn, en
eenige ook wel byeen gebonden.

Deze alle (uitgenomen een of twee)
hebbe ik in Amboina bekomen , en nog
onder my.

Daar is ook de Hhakajat Jskender

T)fulcarnain , of de Gefchiedenis van de

tweehoornige jilexander , behelzende de
daden en 't leven van Akxander de Groote;

en meert dienende om te toonen, dat hy
't Ooften niet alleen overwonnen j maar
dat hy de wereld ook tot het Mohham-
medaanfch Geloove (een grove misflag)

17
gebragt heeft. Ik heb veel moeite ge-
daan, om dat boek te bekomen j üoe
heb het noit konnen magtig werden

j gely'k

ook niet dat van Mohhammed Hhanifijah ,

't geen dienen kan, om iemand tot den
ftiyd aan te moedigen , en dapperhcit in

te blazen. En zoodanige zullen 'er ze-

kcrlyk meer onder hen, en elders, ver-

borgen zyn, die ik noit gezien heb,
hoewel hunne meerte gefchicdenifien met
veel verdichtzelen opgevuld, en dicrhal-

vcn meer gericht zyn, om iemand de
Maleitfche Taal, dan wel eenige waar-
heden , of fraaje gefchiedeniflen en zaa-

ken , te leeren.

Dit was het, 't gene wy van den Gods-
dienll der Mooren hier te zeggen hadden*

Nu zal het tyd werden, om van de
Chriftelyke Godsdienft mede eens te

fpreken.

DERDE HOOFDSTUK.

VAn de Chriftelyke Godsdienft. En niooreerft va» de Roomfch-Catholyke, om-
trerit't ]iZï ifji. hier begonnen. Eerfi onder die van Hative . &c. Parmain,

en Ajapayl's -jDcduwe, nevens meer andere gedoopt. Don Emanuel van Hative, by de
Portugeefche Scbryvers geroemd. VcrhtnzwgderVoxingzfL^x\ van¥\c%-^o\\. d'A-
zevedo hcrneemd Picapoli. Die van Soya werden Chriften. Ook Amantelo, en an-
dere dorpen van Leytimor. Groote verandering door Xaverius Jner ie weeg gebragt

., na
V opgeven der Roomfch-gezinden. tJ'''aar op zich de vervolging onder Laulata opdcde.

De Chriftenen door de Saa gered. En krygen een andere gedaante. Javaanfche vervol-
ging in '/ jaar if(^f. Lifl'abatta bekeerd. Zoo men voorgeeft. 'R^ocbohongi dwingt
de Portugeezen te verhuizen. Die van Noeflanivel, en Oerimefling lyden om den
Godsdicnlt. /)(? Hitoeezen (foor Roebohongi^erfii/. Slegt gedrag ^fr Portugeezen
die alles weer afbraken, dat door andere gebouwd was. De Hitoeezen roepen de Javaa-
nen weder te hulp. Nemen IVIamalo in. Worden door Steven van der Hagen gefluit.

Don Andrea Hurtado herneemt alles. Waar door ook de zaaken van den Godsdienft
zeer veranderen. De Koning van Noeflanivel word , ricvens andere , Chriften.
Steven van der Hagen neemt geheel Amhoinji in , waar door de Roomfche Godsdienft
een einde kreeg. De inhoud van deze dienfl kortelyk voorgefleld. Een groote Vonte in
zee geworpen.

Tn 't jaar

1515.

Vart de
Chrifte-

lyke

Gorfs-

dicnft.

r^

D
Gelyk

ouder in

Ë Chriftelyke Godsdienft

,

voor zoo verre die hier oit be-

kend was, is of de Roomfch-
Catholyke, of de Hervorm-
de gcweeft.

de Roomfch-Catholyke veel

tyd, dan wel de Hervormde
Godsdienft, is, alzoo is zy ook hier eerft

bekend gcweeft, en 'er door de Portu-
geezen ingevoerd.

Wy hebben bevorens reeds getoond,
dat zy allcreerft , by voorval van fchip-

breuk , met Kapitein Serrano in 't jaar

ifff. hier op Aftaloelo , of Noefla
Telo (dat Jarricus Roflatel, en andere

Rucutello noemen) gekomen is, en dat

de Portugeezen , daar wel ontfangen ^
^'

zynde, zedert de gewoonte hadden van
nu en dan om water in Amboina aan te

komen. Dit gefchiede echter zoo ten £„ v^oj
eerften niet: want 5'^rra«ometzynefchip- eerft de

breukelingen in Ternate, en daar aan Rooms-

zyn einde geraakt zynde , zoo keerden C*^''°'y*

lang daar na eenige van zync medgezel-
^^'

len weer na Goa, en gaven daar toen te

gclyk berigt , zoo van hunne verrigtingen

in 't gemem, als dat zy Amboina ont-

dekt hadden.

Hier op quamcn in 't jaar ifii. of in

't jaar ifzz. vun de vloot van Jntoni

D t Brit,
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rsij.

neu.

Brit, den eerftcn Portugeefchen Land-
voogd in de Moluccos, twee fchcpcn

omtrent Amboina te vervallen. Dit wa-

ren de eerllc bodems, die hier vcrfche-

nen, die weer voor Adaloclo gekomen,
wel ontfangen , en verder na Hitoe

Lama gebragt zynde, daar mede zoo wel

onthaald wierden, dat ecnigc aldaar ble-

ven , aan welken omtrent Mamaio op
Picapoli een woonplaats vergund wierd.

Na dezen tyd gierden de ichepen der

Portugeezen, uit de Welt van Indien,

of van Goa na de Ooit komende
,

ge-

meenclyk in Amboina, om waterie ha-

len, aan.

Nadat zy hier eenigen tyd gcweefl: wa-
ren, en nu en dan een Priefter mede
gebragt hadden, begonden die hier en

daar de Mooren wat te leeren, en vol-

gens hunne wyze, die niet zeer onge-

makkclyk was, tot het Chriften Geloove

Ontrent *^ brengen. Dit nam omtrent het jaar

het iiar if32-. zyn aanvang, en duurde eenige

1531. hier jaaren aan een, tot dat zy, omtrent het
begon-

j.jjj. I ^^(5. ook eenige kennis aan die van

het volkryk dorp Hativc, dat in den

inham lag, gekregen hebbende, van

de zelve, die met die van Hitoe over-

hoop lagen , te ernftiger binnen in den

inham genoodigd wierden, alzoo zy ge-

merkt hadden, dat het tufTchen de Hi-

toeezen en de Portugeezen zoo helder

niet, als te voren , en een heimelyke

wrok gerezen was.

Zedert dien tyd quamen de Portugee-

zen met hunne fchepen zoo wel in den

inham, als op de kuil van Hitoe, ma-
kende vriendfchap niet alleen met die van

Hative , die aan de Noord-zyde toen

lagen, maar ook met die van NoefTani-

vel , Amantelo , en Halong , aan de Zuid-

zyde van den inham.

Te meer , kregen de Portugeezen

eerll aan die Hative kennis, alzoo Jl.^-

poetila, en Ajapayl Lijfateloe , de twee
tive, &c. voorname Hoofden van dit dorp, met

malkanderen over de oppcrmagt in gc-

fchil zynde , de ecrtle zynen makker
by de Portugeezen aangeklaagt, en zich

zoo verre in hunne gunlt had weten in te

dringen, dat zy den laatften gevangen

namen, en na Malacca voerden.

Omtrent dezen tyd geraakten die van

Hative met de Hitoeezen in oorlog, en

kreegen het zoo quaad , dat zy , het niet

langer konnende uitharden, met een fchip

van de Portugeezen onder Ahpoetila

(die anders ook wel Parmai» , o{ Per-

main, genaamd wierd , en die alle de
zync , en ook vele van Tawiri , mede
nam ) na Malacca eerll , en daar na ver-

der na Goa verzeild zyn, om aldaar hulp
van den onder - Koning tegen die van

Eerft on
der die

van Ha-

Hitoe te verzoeken j 't geen te meer in-

gang kreeg, alzoo de Portugeezen , die

nog op Picapoli in groote vreeze voor

de Hitoeezen waren, mede fterk te dier

tyd over hen klaagden.

De Landvoogd xan Malacca ontfing

Partnain zeer minnelyk , beloofde hem
zyn hulp, en verzond hem ten eerllen

na Goa, alwaar hy mede zeer wel van
den onder-Koning ontfangen , en Don
Emannel gedoopt wierd , krygende ver-

dere toezegging van hem te zullen hel-

pen j dat ook zekerlyk zou gefchied zyn,

zoo hy niet kort daar na overleden

was.

Ondertuflchen was ook Jjapayl (an-

ders recht LiJJ'attloc genaamd ) op Malac-
ca overleden, wiens vrouw, te Goa ge-

komen, daar mede gedoopt, en Donna
Jebel genaamd wierd.

Deze wierd met een groote magt om-
trent het jaar if38. wéér na Amboina
gezonden, alwaar zy met iemand van 't

geflacht van Pcrmain quam te trouwen

,

en dus den ouden haat tuflchen beide

deze huizen af te leggen; 't geen te eer

in te fchikken was, alzoo men wil, dat
zy een zufter van Alapaüla, of Permaifiy

geweeft zy.

De jonger broeder van Jjapayl, Don
Emanuel genaamd , die bevorens reeds

groote vervolgingen als een Chriilen van
Parmain geleden, en zich zeer volftan-

dig gedragen had, bragt het nu zoo ver-

re, dat hy het eerfte hoofd van Hative
wierd.

Deze is het , van welken de Portugce-

fchc Schryvers, en voor al de Jefuiten,

Jarricus,, en Maffejus, als van dien God-
vrugtigen en ftandvaftigen Emanuel Ha-
üvenfis, met zulken byzonderen ophef
fpreken, en dien zy, als wcêrgadeloos
in zynen yver voor den Chriilelykcn

Godsdienll , tot den Hemel toe verheven
hebben.

Terwyl deze Hat ivezen na Goa ver-

trokken waren, hadden die van Hitoe
gemerkt, dat de Portugeezen, die hoe
langs hoe meer onder hen begonden uit

te {patten, en hen allerlei zoorten van

ovcrlaft te doen, zich met die van Ha-
tive, die nu hunne vyanden waren, meer
en meer verbonden ; dierhalven vonden
zy goed hen van Picapoli, daar zy zich

nu vyftien jaaren onthouden hadden, te

verdryven , of 't hen zoo bang te maken,
dat zy van zelf over de korte weg, on-

der 't geleide van die van Hoekonalo,
die toen mede onder Hative behoorden,

na de Noord-zyde van den inham trok-

ken, en zoo met flank verhuisden.

Zy quamen eerll omtrent de Poka aan

ftrand , daar zy zich zogten vall te

ma-

Parraain

,

En Aja-

payl 's

weduwe,
nevens
meer an-

dere, ge-

doopt.

In 't jaar

1538.

Don
Emanuel
van Ha-
tive by de
Portugee-

fche

Schryven
geroemd.

Verhui-

zing der

Portu-

geezen
van Pi-

capoli.
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jy,8. niakcn, dog trokken naderhand een half

myl Weftelyker na JVlelishoek , daar 't

mede niet wel zynde ,
gingen zy na

Leytimor, ilaande zich voorcerlt om-
trent den Roeden berg neder, daar zy een

veiling opwierpen, beweften de welke
die van Hative, om voor die van Hitoe

ook te meer beveiligd te wezen, zich

toen ook nederfloegcn , gelyk zy daar

nog woonen.
Dit viel omtrent het jaar if 38. voor,

juiil als yJntoni Galvano , in de Moluccos
een gioote magt bycen gezameld heb-

bende, om de vreemde handelaars uit de

Moluccos, en Amboina te verdryven,

'jacob Lopes d"Azevedo met vyfentwintig

Coracora's (waar op veertig Portugee-

zen , en vier honderd Bondgenoten

,

meefl; Hativezen, waren, door Permain^
alshyna Goavertrok, op CajoeenTidore
gelaten, en de verdere Tidorezen, die

onder den Tidoreefchen Kimelaha Roe-

boeranni Honden ) na Amboina zond

,

waar by ook vele van de Hativezen, die

van Goa te rug keerden, waren.

d'Aievc- Deze, in 't jaar if38. omtrent het
do her- ftrand van Mamaio gekomen, heeft de

|

Pkapoli
Hitoeezen aangetail , geflagen , Picapoli

weer ingenomen, "een houte vefting ge-

bouwd, en een Portugeefche bezetting,

nevens zeven Ternutaanfche en Tidoree-

fche huisgezinnen (die namaals op Ley-
timor het IViardykers quartier uitmaak-

ten) 'er ingelegt, verjagende al de vreem-

de handelaars van die kuft, en verder

door wapenen en goede woorden bewer-
kende, dat de voornaam ftc dorpen zich

aan den Koning van Portugal onder-

wierpen.

Dit bragt hft werk der bekecring op
de kuft van Hitoe, nu zedert zes jaaren

begonnen, zoo grooten krak toe, dat

die nieuwe en zoo wat licht heen ge-

maakte Chriftenen^ten eerften weer af-

vielen, het volgens gewoonte met den

overwinnaar houdende, en fchoon d'A-

zevedo naderhand zegenpraalde , zoo had

het egter daar met de zaaken van den

Godsdienft na die tyd een geheele andere

gedaante, zoodanig, dat zy genoodzaakt

waren, die kuft te laten varen, en het

liever wcêr op nieuw op Leytimor te

beginnen.

Dit nam egter niet voor het jaar if4o.

een aanvang, alzoo die van Soya in 't

cerft niet al te wel te vrede waren, dat

zy zagen, dat die genen, die maar als

Kooplieden en vrienden daar gekomen

,

en in een behoorlyke wooning ge-

duld, en gehuisveft waren, zich nu van

vcftjngen op haar land in hun weerwil
begonnen te voorzien, dat zy als een

zeer gevaarlyke zaak voor den Amboinees

aanzagen, en waar uit zy voorfpelden, 'S^ö.

dat der Portugeczen oogwit was, om
zich meerters van hun land te maken,
gelyk zy ook waarlyk van 't jaar if38.
hebben beginnen te doen.

Egter hebben zich die van Soya een
j^jg ^^^

tyd lang met groot geweld tegen het Soya

maken van dit Kalleeltje aangekant, by \verden

nacht afbrekende, dat de Portugeezen ^-''"''^"'

met die van Hative en de Mardykers,
hunne Bondgenoten, by dag opgericht

hadden} al 't welke de Portugeezen niet

geagt , en 't eindelyk zoo verre gebragt

hebben, dat die van Soya, ziende, dat

al hun arbeid te vergeefs was, en dat de

Portugeezen het iluk meefter wierden
met hunne veftingbouw , ten laatfte met de

zelve niet alleen vriendfchap gemaakt,
maar ook hunne Godsdienft aangenomen
hebben.

Dit hadden, volgens het zeggen van

Jarricus^ al eenigen van hen, terwyl
d'yizevedo nog hier was, gedaan > maar
het is waarfchynelyk, dat het ftuk van
bckeering in dat jaar of twee niet veel

voortgang gehad, en eerft recht in 't

jaar i fpo , na 't cmdigen van dien binne-

landfchen oorlog, zyn begin genomen
heeft.

Voornoemde Schryver noemt egter En
het dorp Amantelo, dat al vry aanzicne- Amantc-

lyker fchynt gcweeft te zyn, als het eer- ^°' ^"

.lle , dat zelf om het Chriftendom toen dorpen
verzogr ; waar by ook ecnigc van die van Ley-

van Noeflanivel zouden gekomen zyn. timer.

Naderhand zyn die vanHalong, Ki-
lang, Baguala(dic, behalven de Hative-

zen, wel van de oudfte en ftandvailigftc

Chriftcnen in alle voorvallen geweeft

zyn) toen al mede Chriftcn geworden.
Dit alles kreeg egter een geheel ande- Groote

re gedaante met de komft van Xaverius verande-

in deze geweften. ""§ '^°°'„o.
. 111 Xaverius

Zyn eigen naam was met
,

gelyk hy te weeg
gemeenelyk genaamd werd, Francifcus gebragt.

Xaverius; maar Francais de Jaffe^ die

den by-naam van Xavier , na de ftad

Xavier ,
gelegen in 't Hoog Navarre

( hoewel nu maar een kleene velting op
de grenzen van Arragon , niet verre

van Pampelona, de hoofdftad van Na-
varre) meer, dan zyn rechten naam,
gevoerd heeft , om dat hy van dit

Edel huis, en ook van dat van Afpil-

cuete ( zoo 'Jarricus ons zegt )
gefproten

was.

Deze, die zich eindelyk alleen maar

Xavier liet noemen, wierd in 't jaar 1497.

geboren, en in 't jaar i f41 . met de vloot

van den onder-Koning, Martin Jlfonfo

de Sofa, als eerfte Apoftcl, of Nuntius

Apoftolicus, na Indien gezonden, zynde

een leerling van Ignatius Lojola, en de

D }
eerfte
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die in Indien ver-cerfte Jefuiet geweeft

,

fchcnen is

Hy quam den ó^en M.ii in 't jaar i f41.
te Goa , verrichtende grootc zaakcn,

door 't uitfchitteren van zyn deugden en

groote gaven, als mede door 't bedryvcn

van wonderen (zoo Joan de Lucena^'Jar-

ricus^ en andere verhaalcn) omtrent het

werk van de bekeering.

Wat hy in dien tufTchen-tyd hier en

daar gedaan heeft , zullen wy op de

plaats, daar hy dat uitvoerde , ordentelyk

nanhaalen ; en hier alleen zeggen, dat

hy, in 't jaar if4ó. in January van Ma-
lacca na Banda vertrokken zynde, den
lóden February des zelvenjaars in Am-
boina quam.
Hy vond daar reeds veel Chriftenen}

dog de zelve ook flerk door de Mooren
vervolgd, die hy zeer kragtig tegen die

vervolging ondcrfteunde, gelyk hy ook
zeer veelen van die ongeloovigen bekeer-

de, vooral , na dat hy hen van genoeg-

zame Priefters voorzien had.

Niet lang na zyn komfl: wierd ook
deze Emanuel van Hative eerfl gedoopt

,

zoo Jarricus zelf zegt, des niet te min,
moet men gelooven, dat hy een goed
Chriften was, alzoo zyn broeder te Ma-
lacca, of te Goa, gedoopt was.

Na 't op- In den tyd , dat hy zich hier onthield

,

geven der
jj,j; p^g jpje maanden en een halve was,

gezinden
^^'^^ ^y in 't einde van Mai na Ternate

' vertrok , bragt hy alles in een vry beter

en valter llaat, dan te voren, richtende

zeven Schooien op, en haar aanwyzen-

de, hoe men de jeugd het Pater Nofter,

Ave Maria , 't Geloof, nevens zekere

Vragen uit zynen Catechifmus Iceren , en

hoe men daar na ook tot het leeren der

Gebeden , en tot het vcrftaan van eenige

korte verklaringen, door hem over de

Catechifmus gemaakt, voortgaan moeft.

Hier door , als mede door zyne inge-

togen en ftrenge manier van leven , dede

hy meer vrugt in dien korten tyd, als

by al zyne vorige mede-arbeiders in zoo

veel jaaren hier verricht was. In 't einde

van dat jaar is hy 'er nog eens in Decem-
ber, dog maar twintig dagen, gewcell,

verfterkende de nieuwe door hem gelegde

gronden. Zeer veel hebben hier toe die

drie Priefters gedaan, die hy na zyn ver-

trek hcrwaards zond , en die deze Schoo-
ien een grootenluifter tocgebragt hebben.

Om nogtans de waarheit hier omtrent

te zeggen, de gronden, die hy, en zyne

navolgers, onder deze onnoozcle Heide-
nen leiden, waren zoo flecht, dat zy
niet anders, dan den blooten naam van

Chrillenen droegen, terwyl zy in den
grond Heidenen , en nog aan al hare

Heidenfche bygeloovighedcn en Afgode-

ry , waarby dan nog veel van het Roomfch
bygeloove quam , vaft bleven > het welke

die van Hitoe bemerkende, die een af-

gryzcn van 't aanbidden der Afgoden,

dat zy dagelyks aanzagen, hadden, zoo

geboden zy de Portugcezen nogmaals,

hun land te verlaten , en by hun Gelooh-

genooten de Heidenen, en Afgodendie-

naars op Lcytimor, te gaan.

Xa'verius had onder de kruiiïcn, by

hem hier en daar op Leytimor opgericht,

'er een hier gelaten , dat uitnemend groot,

en, zoo Jarricus zegt ^ van die kragtigc

uitwerking was, dat, als de Ambonfchc
vrouwen in het droog Saifoen daar voor

maar knielden, 'er aanftonds regen viel.

Een flegt bewys voor de waarheit van

zyn Geloof, en niet kragtiger, als dat

van de Soyanezen voor haar Heidenfch

Geloof, die in dien zelven tyd voorgaven

aanftonds regen in menigte te konnen
doen nederftroomen , als Radja Soya maar
een witte Haan voor hunpcn Afgod of-

ferde, en met een Bamboesjc maar in die

Martavaan , die boven op den berg ftond,

roerde.

Wy hebben bevorens, toen wy van

de Moorfche Religie fpraken, ook ge-

toond, hoe 'er in 't jaar iffS, by de
komft van Kimelaha Laulata in Amboi-
na , een zware vervolging tegen deze

nieuwe Chriftenen opgekomen , die ook
van een langen duur gcweeil is> te meer,

alzoo naderhand ook die van de Javaancn
'er op volgde.

Jarricus zegt, dat deze Laulata (dien

hy zeer qualyk Lcliato noemd , alzoo die

cerft in de volgende eeuw in 't jaar 1Ó24.
in Amboina quam) die van Kilang, en
Emanuel van Hative zeeChard aangetaft,

en dat de laatfte wel drie maanden lang in

zyn dorp belegerd wierd, tot dat hy
door Hcnrik de Saa (gclyk wy aanftonds

zien zullen) gered >^erd.

De groote woede van dezen Laulata
tegen deze teedere Chriftenen was oor-

zaak, dat zy mecft al te maal, alleen

Kilang en Hative uitgezonderd , ten ecr-

ften weer afvielen.

Eindelyk quam Ilenrik de Saa in 't jaar

if6i. met een groote magt van Goa.
Hy ontzette de belegerden, ftoeg de
Mooren op, en bragt zulken vcrvvoe-

fting onder deze bloeddorftigc Ternataa-

nen , en andere Mooren, dat zy de
Chriftenen ccnigentyd lang in ruft lieten.

In deze zelve vloot van de Saa waren
ook twee Prielters, Marcus Prancudo^

en Jacob de Mafcarenhas^ gekomen, die,

hier eenige tyd gebleven, en naderhand

door Francifco Vicyra , en Jacob de Ma-
gellanes onderftcund zynde, zoo groo-

ten verandering omtrent de Schooien

brag-

Waar op
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bragten, dat, daar 'er zedert het jaar

ij'47. maar zeven op Leytimor geweell

waren, men nu zoo aldaar, als elders in

Amboina, eenendertig Schooien relde.

Deze waren in de navolgende dorpen
geplaatll: te weten in NoeÜanivel ( zoo
't ^'A7_^<?;V« ook noemt) Seylalc, Latoe-

halat, Amahoeflb, in vier dorpen van

Oerimelling, in Soya, Amantelo, Ahoci-
fen, Oeritetto, Maredheyka , Kilang,

Nako , Hatalac , Erna , Hockoerila
,

Rocton, Lcahari, Halong, Hoekoena-
Jo, Hative, Tawiri, Baguwala, Socli

,

Way , Hative Kitsjil , Hoetoemocri,
Hatoe, Alang, en Liliboy.

Al welke dorpen zy op dien tyd tot

het Chrillcn Geloovc
,

gelyk veele van

de afgevallene Chrillencn , die voor
de vervolging van Laulata hadden moe-
ten bukken, weer overbragten, bc-

halven dat zy in vervolg van tyd, nog
zesentwintig Schooien in de Üliaflers,

te weten, zeven op 't eiland Oma,
twaalf op Hogimoa, en zeven op NoefTa

Laoct
,

gehad hebben ; omtrent welk

groot werk der bekeering Emanuel van

Hative deze mannen (zoo Jarricus ge-

tuigt ) zeer veel de behulpzame hand ge-

boden heeft.

Hare Priefters gingen nu en dan wel
eens na deze eilanden , dog raakten

zomtyds door llormen, die hen over-

vielen, elendig in de klem, alzoo de

vaartuigen flegt waren, en de Inlanders

(volgens gewoonte) ten eerden buiten

boord fprongen, en hen dryven lieten,

waar van Jarricus een flecht geval ver-

haalt van een van die vaders, die na de

Uhaflers, en na Roflelan (NoeflaLaoet
wil hy zeggen) gaande, dus in de pekel

gelaten was, en een ganfchen nacht in

zee dreef.

Javaan- Vier jaaren daar na quam 'er weer een
fche ver- donkere wolk op, alzoo de Hitoeezen,
yolgingin

e,-, Loehoeneezen^ ziende, dat zy de

^^l^^ Portugeczcn door hulp der Ternataancn

niet quyt konden raken, dejavaanentc
hulp riepen, die in 't jaar if6f. een af-

grylTelyke vervolging tegen de Chrifte-

ncn hebben aangerecht, en zeer veel

dorpen gedwongen weer af te vallen , en

zoo wel de Portugeefche zyde, als hun-

nen Godsdienfl: , te verlaten , waar by het

tot den tyd van Dort Andrea Hurtado
de Mendofa^ die geeflel van Ambon, die

byna alles weer onder Portugal bragt

,

gebleven is > zynde zelf die van NoefTa-

nivel (by A laffejus ook Recanive ge-

naamd) Oerimcflïng , en een gedeelte

van Halong toen JVloorfch geworden.
By deze vervolging was de Prielter,

Nugnez Ribeira byna in zyn hutje ver-

brand, hoewel hy eindclyk gered wicrd.

Ook hadden de Javaanen George Fernari'

dez , en Gomes Damaralio , twee ieverige

Priefters, zeer moorddadig, zoo als zy
van Java na Ambon op reis waren, niet

verre van Java, omhals gebragt.

De Javaanen , ondertullchen geen
ontzet krygcnde , waren genootzaakt
Ambon in 't jaar iffiS. te verlaten.

Onder die genen nu, die door de Por- Liffabatta

tugeezen bekeerd zyn , telt men , bchal- bekeerd.

ven de voornoemden, ook die van LifTa-

batta. Maffejus geeft daar zoo hoog van
op, dat hy, van de nieuw-gedoopte van
twee fleden ( dorpen meint hy ) fpreken-

de, en een van de zelve Lucebata noe-
mende , zegt dat 'er wel veertig duizend
van hen den Doop verzogt hadden , het

geen ik gelooven zou , zoo hy vier hon-
derd gezegt had, fchoon ook dat wat
veel was > om dat 'er noit in twee Ce-
ramfche dorpen veertig duizend ingeze-

tenen geweeft zyn.

Dat de Portugeezen op LifTabatta ook 7,00 meü
Chriftenen gezogt hebben te maken, is voor-

waar} maar terwyl deze inwoonders een ë^'^^^*

Portugeefchcn Priefter van! idore haaien,

en herwaards brengen zouden, hebben
zj' den zclven trouwloos en moordadig
by 't eiland Oebi omgebragt, en zyn
zedert dien tyd Moorfch gebleven.

Dus fchokte dit naderhand met horten „ i
__

en ftooten voort, tot dat de groote Roe- hongi

bohongi ^ zoon van Samarau^ in 't jaar dwingt

if/o. als KoninklykeTernataanfcheStad- ^^ Porru-

houder in Amboina quam, die zynen fcrhui"-*'

Zetel van Bocro op Loehoe tot Gamma len.

Songi verplaat fte, zich met de afgeval-

len Hitoeezen vereenigde, en van daar

de Portugeezen, op welke zy zedert de
moord van Koning Hair zeer verbitterd

waren, alle bedenkclyke afbreuk dede,
dwingende hem , om metter tyd ook van
den Koodenberg Wertelyker op te ver-

huizen, en een groocer Kafteel op 't

ftrand van Honipopo aan te leggen, dat

zy in 't jaar if88. eerft voltoid hebben.

Hoe dat toen ook eenigen van NocA Die van

fanivel en Oerimefllng door den Land- Noeflani-

voogd gevangen zyn , wanneer zy met Y5' >.
^"

hun Coracora-volk op zyn opontbod fmgi^^en
quamen, om eenig gefchut op de nieuwe om den

vefting te brengen , en hoe hy 'er cenige Gods-

na Goa, of Malacca, zond, hebben wy "'*""•

bevorens reeds gezegt.

Dit was oorzaak, dat de anderen de

vlugt na 't ontoegankclyk gebergte van

Poeta namen , alwaar die van Oerimef-

fing zeer veel volks verloren , hardende

het daar zoo lang uit, tot dat zy door

Sanchio Vafconcelho , den ecrften Portugee-

fche Landvoogd
,
genoodzaakt wierden

met die van Noefïïmivel na de kuft van

Hiroe de vlucht te nemen , daar zy op
Kai-
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De Hi-

toeczen

door
Rocbo-
hoiigi

gered.

Kaitctto zich met der woon tot de

komil van Don Andrea. Huntado onthou-

den hebben.

Deze oorlogen der Portugeezen met
de Ternatuanen en Hitoeezcn duurden

niet alleen onder Roehohongi •, maar ook

onder zyne zoonen , Djoemali , en Bajfi

Frangi^ dragende geheel en al den naam
van ccn oorios om den Godsdienft, vvcs-

halven die daar door alom ook nicc wei-

nig leedcn.

Gonfaho Pereira , de tweede Land-

voogd, deed hen ook den oorlog met

zoo veel geweld aan, dat hy de Hitoee-

zen, en die van Ihamahoe volflagen on-

der zyne gehoorzaamheit bragt-, hoewel

zy na zyn vertrek, door hulp van Roe-

hohongi weer gered, en in vorigen ftaat

herfteld wierden , waar tegen hy die van

Hitoe weer heeft zoeken wys te maken

,

dat zy onderdaanen van zynen Koning
en hem Tol van hunne Nagelen, &c,
fchuldig v/aren, gelyk hy die wel ftout

dorft eiflchen, hoewel die van Hitoe

dat noit toegedaan, veel min die Tol
betaald hebben, behalven dat, zoo zy

dien aan den Kroon Ternate al mogten
fchuldig geweeft zyn , Koning Baboe

hen die lang te voren
(
gelyk wy dat on-

der Ternate in 't leven van dien Vorft

toonden ) quyt gefcholden had.

Roebobongi 's zoonen hebben naderhand

veel aanvallen op het Kafteel der Portu-

geezen, en hen in den Godsdienft allen

afbreuk gedaan j maar egtcr niet naam-

weerdigs, gelyk ook weer van de andere

zyde de drie laatfte Portugeefche Land-

voogden, Joan Cajado^ Steven TeLxcra^

Slegtge- en Gafpar de Melo^ mede niet veel uit-
drag der

gericht , en eigentlyk het werk maar

gcezen, dragende gehouden hebben > hoewel zy

die alles in 't geheel niet alleen by de Mooren,
afbraken, ^^gr ook by de Chriftencn, zeer begon-

ander°e°'
^^n te ftinken, en hun flccht gebouw

gebouwd der bekeering (dat maar hoog opgeven
was. zonder grond, en een los geftel was)

zelf door hun buitcnfporig gedrag geheel

en al omverre te werpen : want wat kon-

den de Chriftenen van zulke lieden, en

van hunnen Godsdienft denken, die hen

de fchoonfte vifch , met welke zy hen op

de ftraat tegenquamen, maar afnamen,

zeggende, dat die voor zoo een fwarten

hond te goed, en dat het genoeg was,

als zy maar Cabalinjo ( de klcenfte vifch

)

hadden. Zy namen de vrouwen , en

dochters, daar zy zin in hadden, boe-

leerden daar zoo lang mede , als zy wil-

den, en zonden die de ouders, of man-
nen , als zy haar moede waren , nog met
de huid vol fcheldredenen , te huis } ook
kon 't hen niet verfchillen, of het Moor-
fche of Chriften vrouwen waren, alzoo

even eens handelden»

de geweldcnaryen der

zy die beiden

i Als men nu
;»Pa;ipen met hunne oorbicgt , om alle

geheimen van den Inlander te ontdekken,

mdien men hunne menigvuldige dood-
llagen en moorden om ccn haver-ilroo

,

en over 't geringlle v/oord, mitsgaders

honderd fmaadheden, die zy den Inlan-

der aandeden, hier by vocgd, zal men
zeer licht konnen bcgryncn, dat in den
Inlander de luit tot dat Chnliendom, en
de liefde tot die Chriltenen zeer heeft

moeten verflaauwcn-, dat ook de reden

was, waarom de Hitoeezen ten tweede
maal de Javaanen omtrent 't jaar 1600.

in Amboina geroepen hebben, waar by
ook eenige Engclfchen geweeft zyn, die

al eenige jaaren voor de Hollanders op
Ambon gevaaren hadden.

Deze, zich met de Hitoeezen en I-oe-

hoencezen vereenigd hebbende, quamcn
in Februavy in den inham, en flocgen

omtrent de Laha tegen de Portugeezen

;

maar kregen klop, en verloren die van
NoefTanivei hunne groote Coracora, zoo
dat zy nu uit de lyken geflagen waren.

Pas na dit voorval quamen hier ook
twee Pricfters, Bartholoiveus Daniël ., en
George Fonfeca^ die 't vervallen Chriften-

dom weer wat zouden herftcllen, dat

deze gedurige oorlogen beletteden.

Dit gaf de Portugeezen wel wcêr
ecnigen moed

,
gelyk zy toen ook eenige

dorpen op de kuft van Hitoe afgeloopen,

en in de afTche gelegt hebben 5 nemende
ook Mamaio, dat al zoo menigmaal te

vergeefs aangetaft was, inj maar in dat

zelve jaar leden zy wcêr niet weinig
aanftoot door de eerrte komft van Steven

van der Hagen
^
gelyk wy bevorens reeds

getoond hebben ; van welken verloft

zynde, hebben zy getragt de vercenigde

dorpen op Hitoe 's kuft in 't jaar 1601.
op Kaitetto 's ftrand tweemaal

(
gelyk in

Odlober drie Cora«fja 's , en eenige an-

dere vaartuigen, en in November door
den Landvoogd Tcixera zelf gcfchicd is)

aan te taften, om de vefting der Hollan-

ders te verwoeften) dog deze waren met
hunnen ganfchen omflag reeds met de
fchepen van Jacob Heemskerk vertrokken.

Zy veroverden echter eenige dorpen,
en ook daar na dic fterkte; dog wierden,

alzoo zy te yverig na buic waren, en zich

te veel verftroiden, door de Hitoeezen
geflagen, en met fchade en fchande na
hunne vaartuigen gejaagt.

Na dezen tyd ftond alles by de Portu-

geezen ftil , dan dat zy voortgingen,

om hunne geweldcnaryen en godlooshe-

dcn onder den Inlander, en vooral by de
vrouwen, en dogters, te plegen j dog
in 't jaar i(Jo2, wanneer Don Andrea
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Furtado, oi Hurtado, den loden Feb?ua-
ry in Amboin-.i quam , en byna alles

gelyk een gvoote watervloed overftrooriji-

de, nemende al de afgevallene dorpen,
de ganfche kuil van Hitoe , en veel

andere plaatzen, gelyk wy in dit werk
op zyn plaats reeds getoond hebben, in

zeer korten tyd weer in, en kregen ook
de zaaken van den Godsdienil weer een

geheel andere gedaante.

Hy bragt ook twee Prieflers , Lorenfo

Majj'onio, en Boixio Fcrmridez, in Am-
bon , die 'er wel van nooden waren , al-

zoo nu al de overwonnene door 't geweld
van den overwinnaar ook zynen Gods-
dienft moeften aannemen.

Onder deze was mede de Koning van

NoelTanivel, Sinapati, die Don /indrea

Hurtado in de vlugt gevangen kreeg , en

nevens verfcheide van zyn volk omtrent

het Kafteel plaatile , bewegende hem

,

tievens ecnige van zyne grooten , zich te

laten doopen.

Hy wieifl, by zynen Doop, Thomas

de So)fa ( na Hurtado 's ondêr-Zeevoogd

)

zyn oudfte zoon Andrea (na Don ylndrea

Hurtado) en zyn tweede zoon mede
Thomas^ en een dochter Gimara (na de

Gemalin van den Landvoogd, Gafpar de

Melo) genaamd.

Hoe oprcgtcn Roomfch- Chriften nu

dezceerft gcchrillende Koning vanNoef-
fiinivel. Radja Thomas, was, zoo heeft

hy cgter de fpyt, en fmaad, hem, en

zyn voorouders , door de Portugeczen

aangedaan, noit konnen vergeten, xvaar

van hy klare blyk gaf, toen hy een van

de eerile zynen af-gezant LecatompeJJi

,

nevens andere Gezanten der Hitoeezen,

na Jacatra en Bantam gezonden heeft,

om de Hollanders in te roepen, en na

Ste'ven van der Haven, ten emde hy hen
van de PortugeezenverloHen mogt, te

gaan zien. JÊÊÊl^
Onder deze nieSw^ekeerdcn vind ik

ook de voorouders van eenen Lccatoelin

op Oerien, die dit Portugees Catholyks

Gcloove zoo lang gevolgd heljben,als het

in hun kraam diende, te weten, tot de
komlt van de Hollanders, by welke zy
ook weer Moorfch wierden.

Eindclyk verfcheen die langverwachte

Zeeheld , Steven van der Hagen , in 't jaar

i6of. met zyn beloofde hulp, en' nam
zonder flag of (loot, gelyk wy te voren
al getoond hebben, geheel Amboina op
den ziften February in.

Onder de Jezuiten, die toen mede na

yy
Goa vertrokken , is ook Pater Jndrea
Pareira geweell.

Daar bleven nog wel cènige Portu-
geefche huisgezinnen in Amboina > maar
deze hadden na dien tyd geen gelegen-
Heit , om zich veel in hunnen ouden
Godsdiehft te oelïenen, alzoo al de Prieilers

na Goa vertiokken waren, en zy 'er

zeer weinig af onthouden, behalven dat
zy een menigte van bygclovige zeden en
grillen overgehouden hadden, die zy wel
hadden mogen vergeten.

Daar hebt gy nu het wezentlykfte van
de gedaante van den Chriftelyken Catho-
lyken Godsdienft, zoo als die inde tyd
der Portugeezen hier ingevoerd , met het
voornaamlte, 't geen daar omtrent door
hunrie Prieilers verricht is. Het is ze-
ker, dat deze hier weinig gedaan, en
immers zoo weinig, by al 't genp zy
verrichtten , gevorderd hebben , waar
van het godloos gedrag der Portugeezen
zelt de voorname oorzaak geweell is.

Het voornaamlle van hun dienft be-
Üond in veel 'uiterlykhedcn. Als de
menlchen gedoopt waren, waren zy al

half Chriiienj wanneer zy nu voor een
kruis willen te buigen, een Ave Maria,
of een Paternolier op te zeggen, en eens
wel gebicgt hadden , zoo willen zy het
voornaamlte van den Godsdienil, laten-

de de Prieilers het vordcre voor hen van
buiten leeren, en gelooven.

Daar plagt tullchen de Mangga 's

boomen, en Compagnies winkel, een
groote Vonte, of Doop-vat te flaan,

het geene nog lang het bvgeloovc van
veele van die naam-Chrillenen gevoed
heeft j dog de Heer de Vlaming , in zyn
tyd ziende, dat dit onder de ware
Chriftenen veel ergernis gaf, alzoo de
herten van veele oude nazaaren der Por-
tugeezen daar nog al vry aangehegt wa-
ren, heeft de zelve in zee laten v;erpen

,

waarom de moeder van den ouden Mat'
qtielyn , zoo my haar zoon zelf gezégt
heeft, nog traanen ftortte.

Het ware te wenichen geweeft, dat

die Heer al de bygeloovige grillen eri

fratzen der Amboineczen , mitsgaders de
verdere dwaze ovcrblyfzelen , Zoo van
hun Roomfch-Catholyk bvgclooye, als

van hun Heidenfche Afgodéry, nevens,

en in dat Doop-vat had konnen laten in

zee werpen-, want het is zeker, dat daar

van tot nog toe nog veel onder den Am-
boinees overgebleven is.
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VIERDE HOOFDSTUK.

V'an den Hervormden Godsdienft, Zaaken dis den Roomfchen Godsdienft doen uit^

Jlerveii. Onze dienji hier eerft door een Krankbezoekcr ivaargenomen. De Heer
M^tcXicf geeft ben Do6tor Wogma ten lecrmcelkr, en belooft hen Predikanten.

Neemt eenige Ambonfche Princen mede na Holland. D. Wikens, de eerfie Predikant

bietiy in V jaar i6if. Die 't invoeren der Nederduitfche Taal befi keurde^ Dog
Jlapte tot hei heren der Maleitze Taal over. Waarom men niet tot de Ambonfche Taal

overgejlagen is. IVat door D. W iltens in de Maleitze Taal verricht is. Aanmerking

over V laag Maleits, by zyn Eerw. gebruikt. D. Dankaarts in V jaar 1618. hier.

Wat hy in V laag Maleits verricht heeft. Bericht van zyn Eerio. wegens defiaat van

den Amboinecs, "tn opzicht van V geeflelyke. En wegens hunnen Duiveh-dien/ï . Wyze
van Befnydenis. En., Huwelyk. Eed. Tooveraars. Hun aard, Sec. Traagheit

van den Inlander om de kinderen te laten leeren. Preuve by zyn Eerw. genomen, om hen

Duiifch te heren verjiaan. Dat in V ecrfl iaat geleek , maar daar na zeer afviel.

Ryll-Chriftenen hier in V jaar 161 y. /« 7 jaar 1620. ivcêr eenige Ambonfche Prin-

cen na Holland. De N oefl'alauwers in V jaar 162.1. door Hidajat vervolgd. D. Dan-
kaarts vertrek van hier in V jaar lóiz, en 't verdere door zyn Eerw. verricht. Het
laag Maleits by zyn Eerw. mede, en waarom, zoo by zyn Ecrw , als naderhand by den

Schryver, gebruikt. D. Hulfcbos /» V jaar i6zt. hier verdronken. Tn 't jaar l<Ï2j.

D. Dubbeldryk hier. Wegens Jlccht gedrag in V jaar i62f. na Batavia gezonden.

Een Chinees Kapitein iverd ChriftcQ. In V jaar lóif . D. du Praat hier. En D.
FoUinus. Ook D. Vitriarius. D. Henrikszoon op Honimoa gelegt. D. Dubbel-

dryk V zaak. In 7 jaar 1626. D. Vitriarius hier geplaatfl. In V jaar 1627. de

Prop. Ruthenius hier. Staat der Schooien. Die van Larike, en VVackafihoc, tot

V Chriftendom genegen.

i6oy.

Van den
Her-
vormden
Gods-
dienft.

Zaaken
die den
Room-
fdien

Gods-

N A de kom ft der Hollanders,

die in hun land door den

Spaanfchen gemoeds - dwang
zoo veel geweld in hun ge-

wiflcj en om 't Geloove,

geleden hadden, vonden zy van eerften

af hier, en elders, goed
^

geen anderen

Godsdienlt der Chrill:enen,dan den Her-
vormden, te dulden, gelyk ook tot nog
toe alomme, ter plaatze daar zy meefter

zyn, gefchied.

Om nu met ordre van de kerkclyke

zaaken, gedurende het beftier der Ne-
derlanders over Amboina, te fpreken,

zoo zullen wy die, zoo als zy van den

beginne af, en van tyd tot tyd ver-

volgens, voorgevallen zyn, zoo net, als

ons mogclyk wezen zal, voorftellen, en

de zaaken , die wy oordeelen daar verder

toe te bchooren, hier en daar op zyn
tyd , en plaats daar byvoegen.

Zoo als Amboina by de onzen in 't

jaar i6of. cerll veroverd was, had men
nog geen gclegenheit , om aan de zaaken

van den Godsdienft te konncn denken,

vermits hier alles nog vcrfch en nieuw,
en ook deze verovering zeer gelukkig

tegen alle gcdagten uitgevallen was.

Om het bygcloove der Papiften echter

allenskens en van zelfs te doen uitftcrven,

was het vooreerft genoeg, dat zy van

hunne Prieftcrs beroofd waren, en geen

de minfte gclegenheit hadden , om zich

zelven te oeffenen. De kruiflen , hier en

daar opgericht, wierden weggenomen,
en verder alles met zagtigheit en onge-

voelig uitgeroeid. Men had op de fche-

pen ook geen Predikanten mede gebragt,

die in ftaat konden geraken, om de

Taal van den Inlander te leeren , om hen
dus m de gronden van den Godsdienft te

onderwyzen; dog om egter na tyds gc-

legenheit den zelven te behertigen , liet

men in de kcik van St. Paulus, die be-

weften het Kafteel 'aan ftrand ftond , en
van de Rooms-Catholyken bevorens ge-

bruikt was, den dienft door een Krank-
bezoekcr vooreerft waarnemen.

In 't jaar 1607. by de komft van den
Heer Zeevoogd , Cornelis Afatclief, in

Amboina, gaven de Inlanders hem te

kennen, dat de zaaken hier nu wel vry

beter en ordentclyker , dan onder de Por-

tugeézen, toegingen} maar vermits zy

van ons gehoord hadden, dat de Gods-
dienft der Portugeezen, hen in hunne
tydcn ingeplant , de rechte niet was,

zoo verzogien zy, dat wy hen beter

wilden leeren, en daar toe gclegenheit

van lecrmeefters, boeken, en 't verdere,

daar toe noodig , alzoo zy als de heeften

leefden, geven wilden.

Ook hadden zy befpeurt, dat de onzen

wel by hunne dochters quamen, dog
met

dienft

doen uit-

ftcrven.

Onte
dienlt

hier eerft

door eea
Krank-

bezocker

waarge-

nomen.
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De Heer
Mateliet"

geeft hen
Dodor
Wogma
ten leer-

Ineefter.

En be-

looft hen
Predikan-

ten,

Ijleemt

eenige

Ambon-
fche Prin-

cen na

Holland.

met de zelve niet trouwen wilden, voor-

gevende
,

geen verlof van den Heer
Landvoogd daar toe te konnen krygenj

Waar uit zy die ftelling opmaakten, dat

de onzen het niet recht met hen moeften

meinen, weshalven zy ook daar omtrent

zyne nadere Ordre verzogten.

Omtrent het eerlle quam hy hen na

tyds gelegenheit te hulp, gevende hen
eenen Doftor, Joa»nes iVogma^ die by
den Zcevoogd , Stezxji van der Hagen

^

op 't Karteel gelaten was, tot hunnen
eerften Schoolmeefter, aan welken hy
belafttc, twee uuren voor en twee uuren

na de middag fchool te houden, de kin-

deren te leercn bidden, lezen, en fchry-

ven , waar voor hy, zyn ampt wel waar-

nemende , agtien gulden ter maand
winnen zou Ook beloofde hy te

zullen bezorgen, dat hier Predikanten

komen zouden, om hen Verder in de

gronden van onzen Godsdienft te onder-

wyzert.

Omtrent Ifet trouwen gaf hy hen dit

gcnoegtn , dat hy zeer ftrenge orders

ftelde, om voortaan de dochters der

Amboineczcn. niet töt Byzitten te ge-

bruiken, en, als zy die moede waren,

weer te laten loopen, en weer tot andere'

te gaan; maar belaftte den Heer Land-
voogd Houtman , om de Hollanders niet

de dochters der Inlanders daar zy gene-

genheit tod hadden, en met welke zy

verkeerden, te doen trouwen, en dus

alle hoerery af tcfnyden, onder bedrei-

ging van zware flraffe aan allen, die dit

bevel overtrederl mogten.

Eer die Heer van hier vertrok, vond

hy goed, om den Inlander een beter

indruk van ons gedrag, regeering, land,

en Godsdienft, dan hen Van de Portu-

geezen zeer vergiftig ingeblazen was, te

geven , ten dien eiiide eenige Ambonfche
Jongelingen, de zoqpen van deze en ge-

ne Grooten, met htfti vrye wil mede na

Holland te nemen.
De een was//^/«Vw, tniddelftè zoon

van Kapitein Hitoc^ Tepil genaamd, en

te dier tyd een van onze befte vrienden.

Deze was een Moor , dog nog onbefne-

den , fchoon al tien of twaalfjaaren oud
zynde.

De tweede was Laurens , zoon van
Bon Marcits, Hhoecom, of Hoofd, vart

het magtig dorp Hative.

De derde was Martinho Hehoewat
^

7.oon van Antoni Hehocwat , Hoofd vatt

Tawiri.

Deze twee laatfte waren Chriften-

kindercn, en zoonen van die genen, dié

de Portugeezen wel het meeil toegedaan
waren, die nu in Holland uit onze ma-
nieren en zeden zouden konnen zien

,

dat wy geen zee-roovcrs zonder regeering
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waren (gelyk de Portugeezen voorgaven) 1607;
maar volkeren , die ordentelyk leefden

,

en dat wy een Godsdienft , vry beter,
dan die der Portugeezen , oeftenden.

Te meer deed hy dit, om dat de vader
van Don Marcus te Goa gcwceft , en
van den onder -Koning hooglyk geëerd
was.

Dezen nam hy , nog maar tien oftwaalf
jaren oud, met zich, om hen daarvan
jongs af aan in de cerfte gronden van
onzen Godsdienft op te queeken, en hen
die zoo zuiver, als 't mogclyk was, te

doen inzuigen , op dat hy hen , wanneer
zy hier wederquamen , als bcquame
werktuigen tot voortzetting van dien
onder den inlander zou konnen gebrui-
ken, alzoo die hun eigen kinderen in dit

ftuk veel meer , dan ons
, gelooven

zouden.

Behalven de drie vorige, was 'er nog
cene Sibori , broeder van Fernando van
Noeftanivel, een Moor, by.
Men gaf hen in Holland den naam van

Princen ; hoewel zy niet anders , dan
kinderen van dorps-Hoofden waren, die
hen niet veel toeruftinge konden byzet-
ten , alzoo zy niet veel hadden , zoo dat
zy ten lafte van de E. Maatichappye ge-
weeft zyn ; uitgenomen dat Kapitein
Tepil zyn zoon 142. Ryxdaalders en twee
Bahaar, of iioo. pond, Nagelen op de
reize medegaf, waar mede de Heer
MalcUef den 3 Jen JVIai in 't jaar 1607.
uit Amboina verzeilde. Hy vertrok met
't fchip Orangie den zSften January in 't

jaar 1608. van Bantam, en quam met
hen den zden September voor Ramme-
kens ten anker.

Na dat dezen nu eenige tyd in Hol-
land gewecft waren, quamen zy (uitge-
nomen Sibori ^ die den zzöen Auguftus
in 't jaar 1608. niet verre van het Canaal
overleden was) in 't jaar 1610. met den
eerften opper-Landvoogd van Indien, de
Heer Pieter Both te rug , en verfchcnen
in 't jaar 1 6 1 1 . weder in Amboina.

In dit zelve jaar vertrokken met den
Heer Landvoogd , Frederik Houtman ,

weder eenige kinderen der Ambonfche
Orangkaja 's, van welke men, na hun
wederkomft , Schoolmeefters maakte j

waar onder Laurens Tenoek , van Noefta-
nivel gewecft is, die tot in den tyd van
den Heer Hujiaart geleefd heeft.

In 't jaar 161 f. verfcheen hier met de p. wii:
vloot van den tweeden opper-Landvoogd tens, de

van Indien, de Heer Gerard Reinfi, de ^"^'^

cerfte Predikant, Cafpar TViltem ge- h[ei,in"t
riaamd. jaar 1615,

Deze Heer oordeelde het beft, om
(even als de Portugeezen overal hunne
Taal ingedrongen hadden) de Neder-
duitfclie Tanl in de Ambonfche Schooien

E a iq
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Die 't

invottcn

dtr Ne-
der^:u:t-

fchc T.va

Kit
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Dog_
flapte tot
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der Ma-
leitze

Taal
over.

Waarom
men niet

tot de

Amhon-
fche Taal
overge-

fligen is.

in te voeren, waar toe hy ook ivn bell

dedci' Het was te wenfcben, dat die

goede Heer, en andeven op dien grond,

voortgevaren vnrrn, 't geen zy in twin-

tig ot vyfeiuwintig jaaren gcmaldcelyk

zouden hebben te boven gekomen, dan

wa; en al die droevige gelchillen over de

Malcitfchc en Amboineefche Taal afge-

fneden, en alle de aankomende Predikan-

ten ten cerften , en in grooter getal , be-

quaam geweeflr, om Chrifius, en dien ge
kruifi^ aan die van Amboina te Predi-

ken, en zy zelfs ook in ftaat geraakt,

om den Bybel in onze Taal te lezen , dat

voor hen, en voor ons, een groote zaak

geweeft, en in zoo vecljaarcn zeer veel

tot het doen toenemen van hunne kennis

geholpen zou hebben, daar tot nu die

mcnfchen nog van den Bybcl verfteken

zyn, fchoon die by hen zoo menigmaal

verzogt, en 'er gelegenheit geweeft is,

om hen die in 't Maleits
,
gelyk wy op

zyn plaats hier na toonen zullen , te

geven.

Wat moeite nu de Heer Wiltcns aan-

wendde om de Nederduiifche Taal hier

in te voeren, het wilde met den botten

en luyen Amboinecs niet gaan, weshal-

ven hy, hier van afziende, zich zelven

fchikte, om de Maleitfche Taal , als de

bequaamfte zynde, om hier eenige vrugt

by den Inlander op alle deze eilanden te

doen, aan te lecren. Egter hield zyn

navolger, D. Sebafiianits Dankaarts het

in 't ecrft ook daar door, dat die goe-

de Heer Wiltan hier in niet wel bera-

den, en dat het beter , en ook mogelyk
voor hem geweeft was, de Nederduit-

fche Taal in te voeren , zoo hy maar wat
langer aangehouden had 5 dog de tyd

heeft hem al mede anders geleerd.

Mogelyk zal zich iemand verwonde-

Wat door

D. Wil-

gang, fchoon niet volmaakt, meeft by i6ij.

alle deze Inlanders verftaanbaar , en dier-

halven van een groote nuttigheit onder

hen is.

Dit deed dan met reden zyn Eerw.

(
gclyk dat ook geen een van zyne na-

volgers oit, dan alleen in later tyd de
^"L'-f.*^^

Heer Petrus van der Vorm , in de gedag- j^-^^g -j-jjj

ten gekomen is) van 't Amboineefch verricht

geheel en al afzien, en zich enkelyk is-

maar op de Maleitfche Taal, met zoo

veel yver toeleggen , dat hy de zelve nicc

alleen in korte tyd wel leerde verftaan,

maar ook daar in zeer vlocjende na 't be-

grip van den Inlander begon te Prediken,

behalven dat hy ook van zyne Maleitf

fche Prcdikatien, veertien in getal, met
eenige Formulieren , en ook een Woor-
den-boek in 't Nederduitfch enMaleitfcH

f dat door D. Dankaarts uitgegeven, en

door D. Hemnius vermeerderd is) ge-

maakt heeft, die naderhand door dea
druk in 't licht gekomen z-'n.

Deze Predikatien van D. Wiltens

wierden in 't eerft by de Meefters maar
uitgefchreven , en den Inlander voor-

gelezen, en zoo tot in 't jaar 1648.
(gelyk uit de Voorreden van D. Heurnius

voor deze Predikatien blykt) gebruikt,

wanneer ze eerft door den byzonderea
yver van de Heer Pieter de Carpcntier ^

gewezen opper-Landvoogd van Indien,

en toen Bewmdhebber der Ooft-Indiiche

Maatfchappy ter kamer Amfterdam
, ge-

drukt zyn.

Deze gefchrevene Predikatien waren
zeer lans het eerftc boek, en eenigftc

ren, waarom deze Heer niet liever de

Ambonfche Taal, alzoo dit de moeder-

Taal hier was, heeft beginnen te Ice-

ren ; maar zekcrlyk heeft hy dit nage-

laten, om dat men niet alleen op ieder

dland byna een andere Ambonfche Taal,

of een andere Dialc6l,enTong-val hecfr,

maar om dat die zelfs op 't eiland Am-
boina , en waarfchynelyk niede op de

andere eilanden , zoo verfcheiden van den

anderen (gclyk ik zelf menigmaakonder-
vonden heb , en van anderen voor my al

aangemerkt is) gefprokcn werd, dat zy
om de Ooft en om de Weft van dit ei-

land geheel andere woorden in een

reden gebruiken, die zoo veel verfchil-

len, dat zy malkandcrcn aldaar geen-

zins en nog veel minder op de verder

afgelegene Wefter- eilanden, in 't Am-
bonfch konncn verftaan , en gcnoot-

zaakt zyn , om Maleits te fpreken , als

een Taal, die ia de gemccnc oramc-

behulpmiddel, waar van zich de Inlan-

der kon bedienen.

Zy handelen over verfcheide gronden
van ons Gcloove, als, van de Schepping,

van de H. Schrift, vjn God, van de
Voorzienigheit Gods , van de Wet

,

mitsgaders ook vh\ den Uitgang der

kinderen Ifraëls uit Egyptcn.

Wel is waar, dat ciit laag Maleitfch Aawner-

wcl vry flecht , en hier en daar ook met )^'"S o'SJ!

eenige Portugeefche woorden vermengd ^j^Jtjv
isj maar men moet aanmerken, dat deze by zyn'
man door het Ys gebroken , en 't zelve toen Eerw.

maar alleen, en zonder hulp van iemand gcbruikti

onder zoo grooten Oegft, gedaan, en

zich van de Taal, zoo als zy toen was,

en 200 als zy van den Inlander toen ge-

bruikt en beft verftaan wierd, bediend,

en niet anders gezocht heeft, als om zich

maar op de befte en gemakkelykfte wyzc
voor dien tragen Landaard vcribxanbaar

te maken, alzoo hy daar niet gekomen
was , om de Taal , die de Inlander

toen gebruikte, te verbeteren (dat im-

mers noit het werk van een Predikant

geweeft is) maai' alleen, om hen Chriftus

in de Taal, die hy vond , te leeren ken-

nen ,
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i6{j, nen, zynde het evenveel, of dat in een
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gemengelde, of in een zuivere Maleitfche

Taal gefchiedde, als hem de Inlander]

maar wel verdaan , en als liy de gronden
van den Godsdienft hem beft daar in uit-

drukken kon, latende zich zeer weinig

<laar aan gelegen zyn , wat ook andere

neuswyzen, en Taal - vitters , van zyn
gemengeld Maleitfch toen , of nader-

hand, zouden mogen zeggen, alzoo zyn
doelwit niet anders was , dan om Chriflus^

•en dien gekriiifigt , onderde Amboincezen
te leeren , en hen dien door alle mogely-
ke middelen in te ftampen.

Daar in was hem Paulus , die grootc
Apodel der Heidenen, voorgegaan, die

D S D I E N S 1
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deze zelve drangreden i Cor. I: 1,2. tot

die van Corinthus gebruikt : Ejt ik h'oe-

defs^ als ik tot u gekomen ben, en ben ik

viet gekomen met uttnemenheit van 'woorden,

of van ivysheit , » verkondigende het getui-

genis Gods : "Mant ik en hebbe niet voorge-

nomen iet tet loeten onder a, dan Jezum
Chriftum, en dien gekruifiget.

En wat de Taal aangaat, die men be-

hoord te gebruiken , dat leerde hem
Paulus I Cor. XIV: 2, 4, p, 14, en voor
al vers ip, dat men in geen vreemde,
maar in een Taal , die de gemeinte ver-

ftaat. Prediken moet} welk voorbeeld

zyn Eerw. , en alle de volgende broeders,

die het recht begrepen , en Pauli les na-

volgen wilden, mede opgevolgd hebben,

uitgenomen , dat men in de later tyd

eenigcn van de broeders (gelyk wy op
Zyn plaats zien zullen) gehad heeft, die

met een onverzettelyke drift gewild en

gedreven hebben, dat de Predikanten de

•JVIeefters, en die den Inlander, in 't hoog
en zuiver Maleitfch leeren moeften , op

dat zy den Bybel , die daar in overgezet

wierd, zouden konnen'Yeritaan. Even
als of 't werk der Predikanten was, om
een andere Taal, als zy vonden, in te

voeren, en als of zy in Indien gekomen
waren , om Taal- en Schoolmeefters van

de Schoolmeefters , en van den Inlander,

en niet om verkondigers van het Euan-
gelium te zyn; daar immers het laatfte

alleen, en niets van het eerfte, 't werk
van een Predikant is.

De eenvoudige en wakkere Heer
TFiltens begreep het dus ook zeer wyfle-

lyk , en heeft daarom ook met veel

vrugt , na dien tyd, en na dat hy 'er in 't

eerft maar alleen was, in die mengel-
Taal onder den Inlander gearbeid ; maar
wat kon ( vooral in die eerfte tyden

,

toen alles nog op zyn allerruwft was

)

een man onder zoo grooten fchare van
Heidenen , Mooren, en naam-Chrifte-
nen, die nog vol Heidenfche en Paap-
fchc bygeloovigheden waren , helpen?

Het is zeker , dat die Heer geen tyd

gehad heeft, om die Chriften- dorpen, 1615,"

die 'er toen reeds waren ^ en die wy be-
vorens onder de Portugeefche Kerk-
zaaken opgeteld hebben , nu en dan maar
eens te gaan zien, behalven dat hy ook
tyd hebben moert, om de Maleitfche

Taal te leeren , en om zyn dienft dan in

die Taal, die nu nog al vry zwaar voof
veelen is , waar te nemen.

Dierhalven ben ik ten uiterften ver-

wonderd, hoe men dien goeden Heer
zoo lang alleen heeft konncn laten, de-

wyl men zeer wel in Amboina, in Ter-
nate, of op Bantam (daar zich toen nog
de Hoofden van Indien ophielden) en
ook in 't Vaderland, bezeffcn kon, dat

een enkel man daar niet veel vrugt doen
kon, vooral j om dat hy ook in de vol-

gende tyd cenige jaaren aan den andereu
zoo flecht bygefprongen wierd.

Het eenige, dat men hierop tot ver-

fchooning zeggen kan, is, dat de Heeren
in 't Vaderland, en de Hoofden van
Indien, die toen zelf nog geen vaften

Zetel hadden, in die eerfte tyden het
hoofd met andere zaaken (alzoo zy
het op veel plaatzen te gelyk met hun
kleene en verdeelde magt tegen hun
vyanden alomme waarnemen moeften)
zoodanig bezet en vervuld hadden, dat

het hen onmogelyk was, om hier in

Amboina, en elders, de zaaken van den
Godsdienft , zoo als zy 't wel wenfchten,
en het die tyden ook wel vereifchtcn,

gade te doen flaan, of om derwaards zoo
veel Predikanten , als 'er wel noodig
waren, te zenden.

Vermits nu de Heer Wiltens tyd moeft
hebben, om de Taal te leeren , en de
Inlander ondertuflchen als toomeloos daar

henen leefde, zoo kon hier op niet an-

ders dan een groot verval in de weinige
kennis en in de bedorvene zeden, die in

die thien eerfte jaaren nog al fterker te

rug gingen, volgen, 't geen hen dan
eindclyk niet dan den blooten naam van
Chriftcnen overliet, ter tyd toe dat hy
in hunne Tnal, te weten, in 't Maleitfch,

begon te Prediken, en hen een fmaak
van de gronden van onzen Godsdienft,

zoo eenvoudig, als 't laag begrip van
den Inlander vereifchte, en zoo verftaan-

baar, als 't hem immers mogelyk was,
te geven, in welke hy ook veel vrugt

onder hen, alzoo hy zeer bemind was,
begon te doen

.

Hoe lang die goede Heer dat gedaan

heeft is ons onbekend, alzoo my noit

gebleken is, hoe lang hy hier geftaan

heeft; dog 't naart fchynd hy hier tot

't jaar i<Jzi. gebleven te zyn, alzoo hy
in 't jaar \6^z. op Batavia voorkomt,
zonder dat ik egter wete waar zyn Eerw.
overleden is.

E 3 De
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De tweede Predikant, die in Amboina
quam, was D. Sebaftianus Dankaarts,

die in 't jaar 1618. hier verfcheen.

Deze is by zyn komft van oordeel ge-

weelt, dat men de Nederduitfche T-.ial

behoorde in te voeren , en dat D. IVil-

tens , wat meer moeite behoorde aan-

gewend , en wat meer geduld gehad te

hebben, om hen dat in de jeugd in de

Schooien aan te leeren. Hy nam 'er

dierhalven een proef af, of hem dit niet

beter gelukken zoude-, dog hy bevond

metter tyd , dat bet volflagen onmogelyk
was.

Dierhalven heeft hy van dien tyd

af zyn beft gedaan , om de lage Maleit-

fche Taal (als de befte, waar door men
by dezen inlander alomme te rechte ge-

raken kon, zonder iets van 't Amboi-
neefch te reppen) zoo ras het mogelyk
.was, aan te leeren.

Hy vorderde in de zelve ook zoo
verre, dat hy in ftaat raakte van daar in

te Prediken ,
gelyk hy die gemeinte

alhier daar in grooten dienft gedaan,

,en naderhand ook de Catcchifmus , ne-

vens eenige Formulieren in zeer laag, en

verftaanbaar Maleitfch , dog al mede
gemengeld, ten naaften by van die zelve

trant van D. Wiltens^ hoewel nog wel
200 goed, overgezet heeft, fchikkcnde

zich in allen deelen, gelyk een recht

dienaar Jezu Chrijli paft , na den teede-

ren en zwakken Inlander, en na zyn

Taal, zoo als hy die vond, vergenoegd

zynde, als hy zich in de zelve maar van
hem kon doen verftaan.

Om nu te weten, in wat ftaat zyn

Eerw. de kerk van Amboina, en den

Inlander in opzigt van zyn kennis om-
trent de gronden van den Chriftelyken

Godsdienft, en verder omtrent zyn ge-

drag en zeden gevonden heeft , zoo

hebben wy maar eens naauwkeurig op
dit volgende bericht van dien Heer te

letten.

DE Amboineezen , en hare nahuuren

( zegt hy ) Heidenen zynde , hebben

van ouds (gelyk zy nog meeftendeel doen)

den Duivel gediend.

Ieder dorp heeft zynen hyzonderen Dui-

vel ; maar grondige kennis der Duivelen en

hebben zy ganfcb niet, alzoo zy niet eens

"weten, wat eigentlyk eenen 'DmvcX zy , of

van waar hy zynen oor/pronk heeft j maar

zy dienen iets, dat zy zeggen afkoniflig

van de lucht te zyn , waarom ook eenige

den Hemel ( die zy Lanite noemen ) voor

een van de voornaamjle Duivelen honden i

hoewel Lcntila {of Lanit ila) dat is, de

grooten Hemel, of de bovcnfte Lucht,
haren opperflen Duivel is.

Dezen dienen zy eenigzins in het gemein.

gelyk ook eenen tweeden , dien zy Taulay i6j8.

noemen, en meer andere, die zy grooter

vermogen , dan den gemeenen hoop der Dui-
velen, toefchryven; maar niet te min zoo
heeft ieder óoiTp,en plaats, 7<ï elk geflacht,

zyn byzondcren Duivel , dien zy in 'f

gemcin Nitoe, dat is, quaden Geeft,
noemen.

Dezen naam geven zj ook aan eenige af-

geftorvenc menfchen, die eenige moorde-
ryen , tooverycn , of eenige andere diergelyke

boosheden gepleegd hebben , welker geeften ,

of gedaanten , zy meinen , dat namaak
nög op den aardbodem wandelen , en

waaren.

Dezen Nitoe noemen zy ook haren

Toehan, dat is, Heere, en dat wel te

rechte, vermits de grootcflaverny , onder-

werping, en vreeze, waar mede zy aan
hem verbonden zyn-j gelyk dat in het ver-

volg nader blyken zal.

Als de Duivel haar op de gewoonelyke En we^
wyze verfchynd (dat zelden .gebeurd) om gens

van haar gediend te werden , of om baar iet tl"""^"

te belajlen , of om hen ergens raad in te jienft!

^"

geven , zoo verfchynd by hen gemeenelyk niet

in eenige gedaante, als , van een Kaffer,
Hond, Slang, of iet diergelyks, gelyk zy
voorgeven, dat hy aan zommige wel ver-

fcbenen is; maar by verkicft daar toe ze-
kere perzoonen, in welke hy verfchynd,
door welke hy danfjreekt, en hen antwoord,
'/ geen hy vooral in de drie grootjïe Konin-
gen van Leytimor, ie weten, die van
Noeftimivel, Soya, ^«Kilang, doet.

Als zy hem willen roepen, om ben te

dienen , of raad te geven , dat gefchied ge-

meenelyk in een vergadering van veelen , en

dat op de volgende wyze

:

Zy hebben een Tifa, c/ Trommelkcn

,

daar toe als geheiligd, waar op zy een tyd

lang trommelen , ontjleekende eenige Damars,

of lichten, daar by. Ook gebruiken zy
verder daar toe eenige bcleezingen , e»

prevelingen van eenige woorden iinnens

monds, fnidsgaders eenige andere grillen,

terwylzy ondertuffchen eenig eeten, drank y

en eenigefnuifleryen gereed gemaakt hebben,

welke dengenen, in welken hy verfchynd,

ecrji voorgezet werden , om zyn balg daar

mede op te vullen , waar na '/ overige aan

de verdere vrienden , die daar omtrent zit-

ten , omgedceld werd.

Dit is een eerbiedigheit , die zy hem
meefi in alle andere voorvallen, al ver-

fchynd hy hen juifl niet, gewoon zyn te

bewyzen, als by voorbeeld, wanneer zy

raadplegen of bitsjaaren, timmeren, thui-

nen, planten, zaajen, of iet diergelyks,

willen ondernemen ; zullende zelfgeen boom

beginnen te tyfteren, of iet diergelyks te

doen, of zy zullen hem eerfi iets brengen,

om hem te verbidden, dat hy hen dog niet

hinderen wil. Ook voegen zy ^er gemeene-

lyk
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( van den Duivel , zoo zy meinen ingelleld

)

hy , tea einde niemand zoo ftout zy , van
Vr de hand aan te/laan^ waar voor zy ook

uitnemend bevreefl zyn.

Zy fteeken gemeenelyk keerjfen , of lichten^

in hun huis op zekere plaats aan , zettende

hem eeten en drinken voor^ dienende hem
daar gemeenelyk , als hy hen niet verfchynd j

hoewel zy dat gene , V welk zy hem voor-

zetten, daar na zelf opeeten, zynde het

genoeg, dat het hem opgeofferd is, hoewel

zy nog altyd daar iets voor hem laten

overblyven
,
gelyk ik zelf menigmaal ge-

zien heb.

Dat de Duivel over hen groote macht

heeft, is zeker, vreezende hem als een,

die hen quaad doen , en fchade toebrengen

kan , alzoo zy gelooven , dat 'er geen quaad,

da» door hem , gcjchieden kan , om 't welke

ie voorkomen , zy gewoon zyn hem aan te

bidden.
,

ylls het hen hier of daar in tegenloopt

,

zoo zyn zy zeef bekommerd , om hem weer

te verzoenen , dat zy trachten te doen

,

door in alles zeer naauwkeurig zyne bevelen

op te volgen j hoewel hy zomtyds dingen

van haar eifcht, die in ganfch Ambon niet

te bekomen zyn, V gee% zy dan weer door

ten andere opgelegde ftraf boeten en verbete-

ren moeten. En al doen zy dat dan, Zoo

zyn zy altyd nog al bekommerd , dat hy haar

egter -met ziekten, en andere ongelukken,

plagen zaliy om dat zy zynen eerften eifch

niet volbragt hebben. Komt dan ondertuf-

fchen iemand van hen te fierven, zoo geeft

hy voor, dat daarom gedaan te hebben,

leidende dus deze blinde menfchen elenclig om
den thuin. Werd iemand nu hier of daar

ziek, zoo beloven zy hem een kind, of
iemand anders , tot zyn dienfl j en zoo

iemand kort daar op gezond werd, zoo

koopen zy een Slave , al zouden zy 'er nog

zoo veel toe bekojiigen , die dan naderhand

hem eigen blyft, en geftadig tot zyn dienfi

gebruikt werd. Komt de zieke te fierven

,

zoo geeft hy voor , dat zy hem niet genoeg

gediend, nog geëerd hebben.

By hen zyn geen Feefteri, Bruiloften
^^

of Maaltyden van eenig belang, of hy werd
*er gediend, en heeft 'er zyn deel af, ma-
kende uitdrukkelyk voor hem zekere Lego
Lego bcfïir, zynde een groote ronden dans,

by welke zy hem uitnemende met danffen

,

fpringen, en zingen, eeren, dat niet alleen

eenige dagen , maar zelf twee of drie wee-
ken aan een, dag en nacht by hen dut^rt.

Zy hebben ook een manier van Befnyde-
nis , die men niet vernemen kan , waar van
daan zy baar oorfpronk heeft. Dit kan ik

''er alleen af getuigen , dat ik wel heb hoo-

ren zeggen , dat de Ambonfchc vrouwen
tnet geen man , die op hare wyze niet

befneden is , zouden willen te doen hebben.

5^
Deze Befnydcnis gefchied aan knegtken^
vanc\{, twaalf, of ótrucn, jaaren-, niet

op de wyze der Mohhammedaanen ( die
de geheele voorhuid affnyden ) maar door
't bovenfe van de voorhuid alleen door een

rietje, 't geen daar toe getnaakt is , te doen

fplyten.

Dtt is wel zekerlyk een bygelooliige daad,
al mede van den Duivel onder hen ingcfïeld;

dog waar van de rechte grond ons tot nog

toe onbekend is, aangezien zy al hare zaa-
ken voor ons verborgen houden.

Onder hare bygeloovige plegtlykheden in

't Huwelyk zullen zy hem al mede niet

vergeten , alzoo zy anders geen zegen zou-
den hebben, jlls hare kinderen genegen zyn
om te trouwm, zoo bied de vaJcr van de

Bruidegom aan dien van de Bruid, eenige

Gongen , Kleeden , Goud , nevens eenige

andere dingen, by hen in weerde, en dat

op den eifch by de ouders van de Bi^uid

gedaan. Na V geven van deze goederen

geeft de vader van de Bruid, of iemand
van hare vrienden , een JVJaakyd , waar
op men niet weinig danfi , fpringt , zingt

,

en vrolyk is, vergetende geenzins om den
Duivel , en zyn deel , te denken. Hier
mede is dat Huwelyk bevejligd , hoewel
het ook zeer licht om de minfte beuzelingen

van hen weer verbroken werd, gietende de
vrouw maar echig water op de voeten van
haar man (quantzuis tot atwaflcliing van
de fmette, door hare 'byeenkomll: ver-

oorzaakt) waar op dan de Bruidsfchat

maar wederom gegeven, en zy weer op

nieuw te koop gefield werd.

Zy hebben ook zekeren zeldzamen Eed

,

al mede van den Duivel hcrkomfiig , dien

zy Matacau noemen. Hy beflaat hier in,

dat zy een kom met water nemen , waar in

zy eenig Goud, Aarde, en een Kogel,
werpen, fiekende de tromp van een Muf-
quet, en de -^wmvan eenV\tV, Swaard,

of Sabel , 'er iti. Hier van moet hy , die

den Eed doen zal-, onder het prevelen van
zekere woorden, waar by hy al de vloeken,

hier in befloten, over zich zelven wenfcht,

drinken, roepende daar over zeer plegte-

lyk haren Lentila, of opperften Duivel,

aan.

Onder hen zyn ook Swanggis , dat is,

Tooveraars, o/ Vergiftigers, die zy uiter

-

maten haaten , en vervolgen , doodende zeer

licht iemand, waar op zy maar eenig quaad

vermoeden daar van hebben, en niemand

van zyn geflachi verfchoonende
,

gelyk zy

ook noit daar aan zullen trouwen. Wan-
neer iemand van hunne vrienden fierft , zoo

zullen zy 's nachts met Schild en Swaard

daar by waakcn , om den dooden teti^en deze

Swanggi 's te bewaren, en om te beletten,

dat die 't hert van den dooden niet komen

opeeten, gelyk zy voorgeven wel gefchied

te zyn.

Dt

1618.

Wyze
van Rc-

rnydenit.

En Hu-
welyk.

Eed.

Toove-
raars.
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Traag-
heit van

den In-

lander

om kin-

deren te

laten

leercn.

ig,8. De Amboincezcn xyn een trowwlooSy

Hunnen 'vreesagtig , kleen-hertig , bot , en onleer-

aard , &c. zaam volk , dat ganfch niet nieuwsgierig is

o?n iets te onderzoeken , of te teeren,

Zy begraven hunne Jchatten , en bejle

kleederen in de aarde.

Zy iveten van geen Schriften, Letteren,

^
Tyd - rekeningen , of Gefchiedeniflen

,

zynde hare herten eenelyk op het Viffchen

,

Thuinen , en vooral op haren Nagel-

Ocglt, gezet.

Hare liefde tot malkanderen is in verre

na Zoo ^root niet ah tot hare kinderen , die

al te verre gaat , alzoo zy die zeer zelden

jlaan , en liever van hen een flag lyden
,

dan hen die geven zouden; gelyk ik dat

zelf lüel gezien heb.

Zoo de Duivel hen niet plaagde , zy zou-

den hem cok noit dienen^ en erger ^ dan de

beeflen^ leven. Het is dan uit vreeze, en

«iet uit liefde f
dat zy hem dienen, en een

eere beivyzen , die de Portugeezen door al

haren yver niet hebben vieten uit haar te

krygen
,
gelyk zy ook tot nog toe vol van die

grillen, en Duivels-dienllen, zyn.

Onder ons zyn zy niet minder traag,

dan bevorens, in de Godsdicnft, latende

hare jeu^d tot haren mondigen dage toe in

onkunde vin den zelven opwajfchen , V geen

daar van daan komt , om dat zy die geheel

en al tot hare Viflcheryen , Thuinen , en

Nagel-Ocgrten^e^>7«^f», en zeggen., dat

zy die onmogetyk tot bet Schoolgaan
(ichoon de Maatfchappy al de kollen

daar afdraagt) konnen mif/'en.

Zedert de verovering van '/ Kafteel is

hier wel een Schoole gexveefl , even eens,

gelyk als onder de Portugeezen , maar ge-

lyk die dan eens wat aan-, en dan weer
eens wat afgenomen heeft, alzoo is zy ein-

delyk zoodanig te niet geloopen , dat zy hy

VJ)n komfl hter, in '/ jaar 1618, 'er met

meer te vinden, en een Pakhuis van tou-

wen, zeilen, en andere prullen, geworden

was. Daar waren voor dezen eenige Jon-
gens giwcefl (nu jongelingen van in de
twintig jaaren zynde ) dte al vry wel ke-

zen, jcbryven, en zommige de Duitfche

Taal al vry welfpreken kunden, alzoo die

Taal in de Schoole altyd gebruikt is ; maar
na dat deze borften uit de School geraakt

zyn, zoo beeft men dit goede in hen niet

aangequeekt , nog voortgezet , waar door zy
metter tyd alles weer vergeten hebben.

De Ecrw. Gafpar Wiltens,w;)'« Ampt-
genoot ( Z,alr. Memic. ) had kleene hopevan
dat men in de Duitfche Taal by den Am-
boinecs iet zou konnen vorderen , dog hy

heeft daar omtrent qudlyk geoordeeld. Om-
trent drie maanden geleden had den Heer
Landvoogd-van Spcult, ter order van den

opper- Landvoogd van Indien, de Heer
Jan Pieterszen Goen (die hier in 't jaar

lóip. geweeft is) eenige van deze jonge-

lingen ( zynde thien in getal ) tegen drie

Ryksdrs. ter maand voor teder , aangeno-

men , t^n einde de zelve z:ch verder in de

gronden van onzen Godsdienll zouden laten

onderrichten.

Ik heb dte laft op my genomen, houdende

tweemaal daags School. Ik bevond in V
eerfi dat zy alles byna vergeten hadden j

dog heb in de tyd van drie maanden zulken

verandering , door neerfiig en grondig onder-

wys , in hen gevonden , dat men het naauw-
lyx gelooven zoude. Deze verflonden het

Duitfch reeds zoo wel, dat zy my byna op

alle myne vragen zeer wel wijlen te ant-

woorden, hoewel zommige nog wat krom-

tongden, dat zy metter tyd , als men 'er

hen maar aan houd, wel verkeren zullen.

Van deze borflen, en andere op die grond

aangequeekt , zal by aanhouding zeer goede

vrugt hier , en vooral op de buiten-plaatzen,

te hopen zyn , ten einde zy den Aniboinecsj

die vry wat buitenfporig daar leifd, wat
meer in toom houden, en hen aanzetten

mogen, om hare eerfie Eo"»it, die zy zeer

licht verlaten , wat beter te houden j om '/

welk hen wat beter te doen nakomen, zoo

heeft den Heer van Spcult daar een bcete

van honderd Ryxdrs. op gezet, daar zy
wel geweldig ( als was dit een groote fla-

verny, daar aan zoo gebonden te zyn)
tegtn knorren ; maar üit diend cgtcr gewei-

dig tot hare flichtmg , waar toe ook voor-

namenthk de bezoekingen en befchouivingen

van deze eilanden wat dikwils van noö-

den zyn.

Deze jongelingen zullen ook metter tyd

tot Schoolmcelters kannen gebruikt werden;

doz zy moeten de leerlingen vooral ook in de

JVIaleitfche Taal oeffenen , alzoo alle de

onderrichtingen die zy van ons ontfangen

konnen ,
'/ zy fchriftelyk , 7 zy mondeling ,

in bet Malcitfch moeten gefchieden.

De vervallene Schoole , van welke ik

te voren fprak, is den i4den Maart weder

opgericht, beftaande toen in acht of tien

kinderen , die daar na uit vreeze in 7 eerfi

wel tot dertig of veertig aangroeiden.

Ondtr de zelve waren 'er eenige van die

gene , van welke ik aanflonds gejproken heb,

die, nog maar te» halven gekomen zynde,

alles weer vergeten waren; zoo dat zy geen

een Gebed opzeggen , en geen ee>ie vrage

beantwoorden konden.

Dit hield men zoo wel eenige tyd aan

;

dog veel kinderen zakten Jiillekens weder af,

en als men de ouders hier over aanfprak,

zoo klaagden zy geweldig over hare ar-

moede (gelyk al wat waar is) betuigende,

dat zy hare kinderen in hare 'Ihuincn,

Nagcl-Oegilen, Viffcherycn, en Huis-
houding (alzoo zy geen magt hadden
om Slaven te koopcn) hotg-noodig hadden

en niet miJJ'en konden, om dis ter Schoole.

tt zenden.

Ik

1618.

Preuve
van zyn
h'.crvv'.

om hen
Duits te

Iceren

verllaan.

Dat in 't

eerft wat
geleek

,

dog na-

derhand
zeer

afviel.
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Ryft-

Chrifte-

iien hier

in'tiaar

1619.

. Ik ftelde hen egter gejladig de hooger

Koodzakelykhcit •van V fchool-gaan harer

kinderen voor oogeriy belovende hen hy de

komji van de Heer Coen voor hen te zullen

/preken.

Deze Heer opper - Landvoogd van
Indien is daar op in February in V jaar

1

6

1 p. hier verfchenen j op welke tyd ik by

een verzoekfchrift aan zyn Edelheit den

Jlechten ftaat van deze Amboineezen ver-

toond hebbe , die daar op de goedbeit gehad

heeft ^ om aan ieder kind^ dat neerfitg ter

Schoole quant ^ een pond Ryft daags toe

te leggen > mits dat zy , niet verfchynende
,

ook niets zouden genieten.

Dit dede de School ten eerflen tot zeftig

of zeventig kinderen aangroejen j iveshal-

ven men die ouders , die toen hare kinderen

na de School wel zenden^ en uit hare

Thuinen ook wel mijfen konden , toen zy ''er

zoo veel Ryft voor trokken .^ ze^er/ Ryft-

Chrirtenen noemde.

Eenige van haar kennen nu al zeer wel

leezen., ie nfeejle ook het Vader Ons, de

Thien Geboden, V Geloove , Sec. in

V Duitfch vry wel opzeggen , en daar is
,

zoo men op deze gronden voortgaat , metter

tyd iets goeds va» hen te hopen, dat tan

nog veel meer vrucht wezen zou , zoo men

de kinderen geheel en al onder ons , en voor

een tyd van hare ouders afhouden kon
,

alzoo zy dan onze zeden en de gronden van

onzen Godsdienft te beter leeren., en die

van hare Duivels-dienft, bygeloove, en

Afgodery, metter tyd geheel en al eens

afleggen ztiuden. Te wenfchen zynde , dat

God het licht der waarheit hoe langs hoe

meer over deze blinde en van den Duivel

elendig misleide menfchen eens recht wil

Jaten opgaan.

Daar ziet gy nu in wat ftaat de Am-
bonfchc Kerk, en School, by de kom ft

van dezen Heer , en hoe die zoo verre

vervallen geweeft zy , dat de Amboinee-
zen toen maar Chriftenen met den bloten

naam, en nog waarlyk rondom Heidenen
vol bygeloof en Duivels-dienft geweeft

zynj hoewel men geen reden had, om
zich daar over te verwonderen , alzoo 'er

bevorens maar een Predikant onder zoo

veel duizenden Heidenen en Mooren,
en deze Heer tot in 't jaar i6zt.

ook maar alleen hier geweeft is, dat

zeer weinig vrugt heeft konnen geven
j

fchoon beide deze Taalkundige Heeren
ieder hun beft genoeg gedaan hebben,
om den traagcn en yverloozen Amboinees
tot meerder kennis van de gronden van

den Hervormden Godsdienft , door de
gemakkelykfte weg, die zy bedenken
konden, op te leiden; dog het waren in

die tyd nog Ryil:- Chriftenen, die al-

les maar om den broode , en niet uit

III. Deel.

zucht voor onzen Godsdienft, deden;
gelyk dat de volgende tyd nog klaarder

geleerd heeft.

In 't jaar 162.0. vertrokken van hier

weder eenige Princcn, of kinderen der

Grooten in Auguftus na Holland met
den opper- Koopman , de Heer Jrtus

Gyfels. De eene was Marcus de Roy
,

zoon van Emanuel., Koning van Kilangj
de tweede was Andrea de Silva., zoon
van den Koning van Soya; de derde,

Laurens Fretis, van Hative; en de vier-

de, Laurens ^eljo., van Halong, nevens

cenen Jan Tak., de zoon van Jan Taky
een Hollander, die met een vrouw uit

Hative getrouwd , en lange tyd School-
meefter van alle de dorpen aan het

Kafteel geweeft was.

Zy vertrokken met den voornoemden
Heer, en quamen elf jaaren daar na alle

(uitgenomen Laurens ^eljo ^óic in Hol-
land ftierf) met dien zelven Heer weder
hier.

In dit jaar 1620. was 'er nog maar eïn
Meefter over alle de dorpen aan 'c

Kafteel.

Hoe die van Noefla Laoet, en anderen,
in 't jaar i6zi , by de komft van de
Heer Jan Pieterszoon Coen., na dat hy
Banda veroverd had , bekenden door
Kimelaha Hidajat zeer vervolgd en tot

afval gebragt te zyn, haaien wy hier

maar met een letterken aan, alzoo dat

bevorens, by ons in 't verhaal van de
zaaken van Amboina, onder dat jaar al

omftandig gctoont is.

De Heer Dankaarts nu, 't zyne hier

gedaan hebbende, is in 't jaar lózi. na
Batavia vertrokken, alwaar hy, buiten

't vorige in Amboina verricht, tot ver-

der nut van die kerke, den Diftionarium,
of het Woorden- boek van D. Cnfpar
Willens overzien , en in order gebragt

,

en ook met een Malcitfch en Duiti'ch

Woorden-boek (daar 't eerfte maar in

't Duitfch en Maleitfch alleen was ) zeer

vermeerderd, en een menigte van Ter-
nataanfche en Portugeefche woorden

,

nevens een korte Grammatica, 'er by
gevoegd heeft, welk werk in 't jaar

1623. '" 'sGravenhage by de Weduwe
en Erfgenamen van Hillcbrand J.uobizen

van Wouw., Drukker van haar Hoog-
Mogende, gedrukt, gelyk dat nader-

hand volgens een Exemplaar, dat ik 'er

af had, in 't jaar 1706. door D. Andreas

Lambertus Loderus , 's Compngnies- en

Stads-drukker tot Batavia, na-gedrukt is.

Om nu te weten, wat voor een zoort

van Maleits ook deze Heer onder dezen

Inlander gebruikt heeft, zoo is dat niet

alleen klaar genoeg voor de Taalkundi-

gen uit zyne overzetting van den Cate-

chifmus, en uit dit zyn Woorden-boek
F te

In 'tjaar

ifiio.

weer
eenige

Ambon-
fche Prin-

cen na

Holland.

De Noef.
falauwers

in 't jaar

i6n.
door
Hidajat

vervolgt.

D. Dan-
kaarts

vertrek

van hier

in 't jaar

1621 . en
't verdere

door zyn
Eerw.
verricht.
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i6iz. te zien; maar om dat veclen daar uit niet

konnen oordeelen, veimits zy het Ma-
leitfch niet veiltaan, nog het onder-

fclieid tuflchen hoog of laag Maleitfch

weten, zal het niet ondienilig wezen

eens te laten hooren, wat hy daar afin

de Voorreden voor zynen Diftionarium

in het Nederduitfch zegt, op dat ieder-

een in ftaat zy (en vooral veelen alhier,

die voorgeven, dat 'er geen hoog nog

laag Malcits, en dat 'er maar eene en de

zelve Taal is , die de een dus , en de

ander zoo uitfpreekt) om uit de on-

partydige woorden van dezen Heer (by-

na een gcheele Eeuw te voren even zoo-

danig , als ik zoo menigmaal gedaan heb,

voorgefteld) te oordeelen, of men, om
ecnig voordeel aan den Inlander te doen,

zich niet van de lage, flegte, en ge-

mengelde Taal (alzoo zy die beft ver-

ftaan) bedienen, en of men dierhalven

de hooge en zuivere Taal niet daarom

alleen (om dat zy by hen onverftaan-

baar is) geheel en al verwerpen moet.

Hy begint dan aldus

:

Aan den Chriltelyken LEZER.

Het laag

Maleits

by zyn
Eerw.
mede
gebruikt

,

en waar-

om.

DE Vocabularia , ivaar van de eene het

Duitfch, en (Je andere 't Ma.kïtCch,

voor heeft , welke U L. alhier gemeen ge-

maakt werden , heb ik niet wel konnen van

my geven ^ zonder eerfi eenige waarfcbou-

wing, tot beter ver(land der zelve ^ voor-

henen te zenden. Daar op Chriftclyk ver-

zoeke rypelyk, en zonder drift gelieve te

letten. De eerfte daar het Duitfch- "Door

ftaat y is meejl^ dog in het ruige., byeen

vergaderd., en de andere ten deelen van den

Eerw. Cafpar Wiltens, ZaU. Memorie,

en van hem in Ooft- Indien eenige Perzoo-

nen gecommuniceerd , daar van zommige.,

zoo met , ah zonder zyn E. kennijfe ,

Copye hebben getrokken , en de zelve we-

derom eenige anderen medegedeeld., daar van

my ., in de zelve qu^Tticven zynde, ettelyke

voorgekomen zyn^ die ik bevond te wezen

ganfch incorre£t en ook incompleet, nog-

ians van een ieder zoo zeer geacht , en

begeerd , dat my dacht daar wat meer in te

fteken.,ah \ktoen zelfs ^vermits tnyn verfche

aankomft , en inperfeétie in de Tale aldaar.,

wel oordeden kgnde : Overzulks , na dat ik

tot beter kennis was gekomen , my genood-

zaakt vond , om de zelve te overzien
,

'/ gene daar in misfield vond, te Corrigee-

ren, en eindelyk na myn gering vermogen^

^t geen daar in ontbrak, voornamelyk tn de

gene, daar het Maleitfch voor flaat, te

fupplceren. Het welke volbragt , en eenige

ervarene perzoonen in de Malcitfche Taal
getoond heibende , zoo ben ik van de zelve

ver/cbeide reizen verma ind, en aangezocht,

om de zelve de Drukkery te onderwerpen.

op dat zy een ieder gemeen zouden mogen. i5rtï

gemaakt werden , oordei lende , dat de zelve

zeer dienftig zouden kunKen wezin vuur de

gene (voornamentlyk die eerit aankomen)
welke de eilanden van Amboina, Banda,
Molukken, en Java, frequenteren, in

welke plaatzen de Maieitfche Taal ( hoe-

wel imperfeft) meejl gel ruikt werd, gelyk

ze \JL.. hier m dit gering werk werd ver-

toond. Ik weet wel , en bekenne zeer

geerne, dat daar in van de gene, die de

grondige kennis der rechte Maieitfche Tale
hebben , vele woorden eigentlyker zouden

konnen uitgedrukt, en ook eenige gecorri-

geerd werden, dog en zoude als dan {^e-

lyk door myne ordmarifche Predikatitn,

die my de goede God, als zyn onwaardig

dienaar eenige jaaren op Amboina heeft

laten exerceren, wel bevonden hebbe)

van de inwoonderen der eilanden voorfchre-

ven ( voor de welke God de Hecre nu
ccn wyde dcure tot de kennillc des H.
Evangeli geliefd heeft te openen) niet

konnen verfiaan werden; zulx dat dien-

fliger hebbe geagt te blyven by 't gene, dat

wete van haar wel verJiaan werd, en, zoo

Wiltens voornoemd, als ik, meejl uit

haar eigene monden hebben geleerd. Invoe-

gen dat myn oogmerk in 't minfle niet en is

geweeft, hier een perfeét of zuiver Ma-
leitfch gefchrift te ftellen , en te corrigeercn,

het gene dat aireede by de Heeren A. Ruyl,
en F. Houtman gedaan was , maar hebbe

fimpelyk gezien op 't gene my noodig dacht

te wezen tot voortplanting van de eere en

leere Chrifti (daar toe, als gezegd is , de

milddadige God eencn goeden toegang

verleend heeft, en myns oordeels, deze

Vocabularia, zoo als zy gefteld zyn,
zeer vorderlyk zullen wezen.

)

Foorts zal den Chriftelyken Lezer
gelieven te weten, dat alk de Maieitfche

woorden, die in dit werk gebruikt werden,

niet en zyn gefield, gelyk ze de rechte Ma-
leyen in harefchriften gefpeld Jiellen ( want
zulks groote difïiculteit voor de leer-

luftigen zoude veroorzaaken) maar wel
gelyk zy ze meeft , en de inwoonderen

der quartieren voornoemd (daar op ik

alleen gezien hebbe) in allen deelen

pronuntieeren. Dat meine den leergie-

rigen Lezer van veel zwarigheids zal ont-

lafien.

M^yders zoo hebbe boven de Syllaben,

die geproduceerd , of lang uitgefproken

moeten werden , daar het my dacht noodig te

wezen
, gefield accenten , daar noodig diend

op gelet te werden.

Hier benevens zoo zyn 'er ook eenige

woorden in de eerfle Vocabularia, daar

't Duitfch voor fiaat, welkers breeder ver-

klaring in de tweede, daar 't Maleitfch

voor fiaat , uitgedrukt werd. Des dea

Lezer tot de zelve werd gewezen.

En
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i&i%'.
En alzoo op de pïaatzen voorfchreven

van de imvoonderen veele harer eigener

woorden onder V goede Maleitfch iverden

vermengd^ als mede eenige Portugeefche

woorden (die de zuivere Taal zeer ver-

baftaarden ) zoo hehbe de zelve na vermo-

gen gefeligeerd, en hier agier aan apart

gefield. yJlles tot wegneming van V geen

voor den leerlulticen Lezerzwarigheit

zoude mogen cauleeren , Sec.

Den al uwen in Chrillo

Sebaflianus Dankaarts.

tlit deze Voorreden
middagklaar zoo men

dan
niet

ziet men
alwillcns

Zoo
by zyn
Eetw.

,

als nader-

hand
by den
Schryver

gebruikt.

blind 2yn wil) dat 'er een recht en zui-

ver Maleitich is, dat de rechte Maleyers
in hare fchriften gewoon zyn net te

fpellenj maar 't welk die van Amboina,
Banda, als ook die in de Moluccos, en
op Java , nie^ verllaan , en aan de andere

ïyde een bailaard Maleitfch , dat met
eenige Ternataanfche , en Portugeefche

woorden gemengeld is, 't geen die In-

landers wel verftonden. Dat hy, en Zyn
vorig mede-amptgenoot, dat klaar on-

dervonden, en daarom alleen die eerfte

Taal, fchoon beter en zuiverder, ver-

worpen , en zig voiflagen aan de laatfte,

Ichoon flechter, en qualyk gcfpeld (dat

immers aan 't verftaan niet geeft) gehou-
den had.

Het komt dan op de woorden van

hoog en zuiver, of laag, gemengeld,

en baftaard-Maleitfch ( dat wy volüagen

toellaan ) niet aan , maar enkelyk , enalleen,

op 't woord van Maleitfch, dat verllaan,

en Maleitfch , dat niet verllaan werd.

Zulk een tweederlei Maleitfch was 'er

toen al bekend ,
gelyk hier blykt. Zulk

een onverllaanbaar (fchoon in zich zel-

ven anders beter) Maleitfch wicrd toen

al verworpen, en 't gemengeld, als beft

verftaanbaar, alleen gevolgd.

Ik heb dit hier nu wat brecdcr onder

dit jaar, als toen zynde voorgevallen,

vüorgefteld om dat het ons in de volgen-

de tyd byzonder dienen, en een waar-

heit , by ons hier na op die zelve grond

ter neder gefteld, zonderling Haven, en

aan de ganfche wereld toonen zal, dat

wy niet anders, dan de zuivere waarheit

hebben omhelll, wanneer wy haar voor-

ftelden, dat by den Amboinecs met een

overzetting des Bybels in deze lage of
gemengelde Maleitfche Taal zeer veel

vrugt was te doen, alzoo die Taal by
hen verftaanbaar, en dat het de onge-

rymfte zaak ter wereld zyn zou, hen een

Bybel in de hooge, of zuivere Taal , die

zy niet verftaan ( want anders en behoef-

den zy die niet eerft aan te leeren ,
gelyk

die voorftanders van dat hoog Maleitfch jg^^;
volmondig in een brief van den 3 1 ften

January des jaars 1694. van die van Ba-
tavia aan den Kerkenraad van Amboina
zeggen, en dat wy op zyn tyd en plaats

breeder toonen zullen ) op te dringen.

In 't jaar lózi, den loden January, D. Hul-

vond men in Kerkenraad van Batavia febosin't

goed den Heer opper-Landvoogd , en J^*' * '

de Heeren Raaden van Indiiin voor te

dragen, hoe 't noodig was, D. yldriaan

Jacobszoon Hulfehos, Predikant tot Ba-
tavia, eens voor een fpringtocht na
Amboina te zenden , om aldaar met
goedvinden van den Kerkenraad , en
de Regeering , het noodige te ver-

richten. Hier op is hem den i4ften

door den Kerkenraad van Batavia op
goedkeuring der Hooge Regeering

,

vollemacht gegeven om te gaan zien,

hoe het in de üofterkerken toen gefteld

was.
Hy vertrok den i ften February daar Hier ver-

aan met het fchip de Eendracht na Am- dronken,

boinaj dog is in het inloopen van het

gat, of den inham, nevens eenige andere

perzoonen verdronken.

Een droevig einde voor een man , die

bevorens reeds zoo veel rampen had uit-

geftaan.

In 't jaar 1625. is hier van Batavia In 't jaar

gekomen D. Jacob Jntoniszoon Dubbel- ify^P*
dryk. Deze droeg zich hier zoo flecht, dfy^hiêr'
dat men op Batavia al b^floten hadop

D. Dankaarts herwaards weer voor eeii

tyd met volle magt te zenden, en dezen
Dubbeldryk op te ontbieden, ten ware^
dat hy zich ondertuftchen , na 't oordeel

van den Ambonfchen Kerkenraad, mogt
komen te beteren j dog hy wierd, wel Wegens

verre van zich te beteren, in 't jaar 162 f, flecht ge-

in Oclober over ergerlyk leven op Bata- fHf!^.
^

via van 't Avondmaal gehouden, gelyk na Ba-

hy ook in dat zelve jaar uit Amboina taviage-

derwaards vertrokken is.
zonden.

In 't jaar 1624. was hier de eerfte Een

Chineefche Kapitein een Chriften, en na ^-'^''l^^^

den Heer Landvoogd Herman genaamd
, ^vgrH^'""

zynde de eerfte Chriften van dit volk hier. chriften,

In 't jaar i6zf. quam hier D. Joannes i^^uy^
du Praat ^ van Keulen, uit wiens löij. IX

fchryven aan den Batavifchen Kerken- du Praat

raad uit hare Kerk-belluiten van den
''"'

25-flen September blykt, dat hy hier een

Kerk had opgericht.

Ook was met hem de Krankbezoeker,

Herman ^ra^ww^, herwaards vertrokken,

buiten welken hier nog een Krankbe-

zoeker, jldriaan Gysbertszoon^ met de

Naflaufche vloot gekomen , en op welke

toen ook een Predikant Yi.Jan Hervians- En D.'

'.oon FoUinus was, die na hier eenigen Follinuï.'

tyd geweeft te zyn, met die vloot weder

vertrokken is.

F 2 Ook
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1615.

Ook
D. Vi-

triarius.

t>. Roge-
rius Hen-
riksioon

hier op
Honimoa
gelegt.

D. Dub-
beldryks

zaak.

In 'tjaar

i6i6. D.
Vitiiarius

hier

geplaaül.

In 'tjaar

1617. Ru-
thenius

hier.

Staat der

Schoo-

ien , &c.

,? I

Ook leze ik in dit jaar den Zfften Au- 1

guftus van ttncnD. Wouter Melchiorszoon

f^itriarius , die met de Naflaufche vloot

hier ook fchynt gekomen te zyn , en 1

die van de Ambonfche en Bandafche

Kerken op Batavia een net bericht over-

geven zoude.

In dit jaar quam hier ook D. Rogier

Henrikszoon als Predikant, die op Honi-

moa gelegt is, en op Oelat den Maleit-

fchen dienft waargenomen heeft , onder

den welken ook als eerfte Schoolmee-

fler, 1'homas i2w/n^05 ettelyke jaaren ge-

weeft is.

Over Dubheldrjk , die ook in Amboina

al van 't Avondmaal gehouden was

,

wierd den i4den Oftober op Batavia belt

geoordeeld , hem na 't vaderland te zen-

den i dog zyn zaak wierd daar aan twee

Gevolmagtigden uit den Kerkenraad,

D. D. HeurniuSf en Fitriarius gezet.

In 't jaar i6z6. komt D. Wouter

Melchiorszoo» Fitriarius hier als Predi-

kant} maar D. Rogerius is dit jaar ver-

trokken, hoewel andere zeggen , dat hy

't jaar daar aan eerft na Batavia ging.

In 't jaar 1617. wierd de Proponent,

Henricus^ of Ifaak Ruthenius hier by D. ^«

Praat gelegt, om Maleitfch te leeren.

Men had te dezer tyd hier wel twee

Predikanten } maar van D. du Praat

blykt uit het bericht van den Heer Com-
miflaris. Gillis Seyfl^ dat hy toen nog

geen werk van die Taal gemaakt had,

en van D. Fitriarius werd van hem niet

eens gerept} maar wel van D. Rogier

, Henrikszoon^ dat die zocht na 't vader-

land te gaan.

Hy zegt ook, dat 'er toen op Am-
boina zeitien Schooien waren , waar in

de kinderen ook zeer toenamen , en veel

Duitfch fpraken} dog men klaagde in de

zelve zeer over gebrek van Papier, en

Pennen} als mede dat die kinderen, tien

of elf jaaren oud zynde, uit de Schooien

genomen wierden, en dan weer alles,

wat zy wel geleerd hadden , vergaten.

Twee van deze Schooien waren aan

't Kafteel , de ecne in Hative , hebbende

een Hollandfchen en een Ambonfchen
Meeftcr, die aan tachtig kinderen on-

derwys gaven. De andere was in Soya,

en zeftig kinderen, onder haren Meefter,

Laurem Temek, fterk.

Deze kinderen wierden zeer wel in de 1617,

Duitfche Taal gcocffend} dog hadden
moeite, om ze te leeren fprcken.

Men had vier Schooien in 't gebergte,
^

te weten, op Hateliie, Nako, Kilang,

en Ema , ieder onder een byzondc-
ren Meeftcr. Aan de overzyde van 't

Kafteel had men zes Schooien , te weten,

op Alang, Liliboy , Hatoe, Roemah
Tiga, Baguwala, en Soeli, alwaar, gc-

lyk ook op de vorige dorpen, Sondags
ecnige Gebeden gedaan wierden.

Op het eiland Noefla Laoet waren 'er

ook twee, ccn op Titaway, en een op
Amcth, alwaar een Hollandfche, en een

Ambonfche Meefter was, en op welke
dorpen ook eenige kinderen van de na-

burige dorpen quamen.

Op 't eiland Oma, of BowangBefi,
waren 'er ook twee, een op 't dorp Oma,
en een op Aboro, onder twee Ambon-
fche Meefters.

Op de andere eilanden wsnren nog agt-

tien Schooien, zonder Meefters } dog
alle Chriftencn, die niet aan 't Kafteel,

of op 't gebergte, maar op de eilanden

woonden, hebbende nog weinig kennis

van 't ware Chriftelyk Geloove , en
waajende nog met alle winden , dat ook
niet te verwonderen was, alzoo hen 'c

Evangelium weinig verkondigd wierd,
de Schoolmeefters zich nog niet al te wel
konden uitdrukken, en om dat de In-

lander zyn Heidenfche zeden en manieren

nog zoo qualyk verlaten kon } dog al de
hope was op de jeugd , en in 't toekomen-
de } egter , hoe flecht het met deze
naam-Chrillcnen was, zoo kon men met
hen nog veel beter, dan met de Mooren,
omgaan.
Men arbeidde in deze tyd ook nog

fterk om de Duitfche Taal in te voeren j

dog men bevond eindelyk , dat alle moei-

te te vergeeffch was,

In dit zelve jaar 1617. waren die van Die vaü

Larike en Wackafihoe zeer wel genegen ^^^^^'

om Chriften te werden , en by den
kafihoe^"'

Kerkenraad alhier al befloten , om een genegen

Proponent , of Krankbezoekcr , der- tot 't

waards te zenden } dog het wierd door ^'^"'^«n-

dic genen verzuimd, die dit behoorden

bezorgd te hebben, en zedert dien tyd

zyn zy Mooren gebleven.

TWEE'
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TWEEDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

DOm. Ruthenius op Noefla Laoet. Een niewwe Kerk gebouwd. D. Dankaarts
berwaards gezonden. En zyn bericht . Staat der Schooien. Pontkafen, en

Blafius, Meefters op Ameth. Getuigenis -wegens D. D. du Praat , en Vitriarius,

gedrag. Eenzydigheit van de Heer Lucaszoon. D. Heurnius bericht aan D. Walrus
in V jaar 163 1. De Heer Coen '^ forfe behandeling. Bejluit des Kerkenraads van
Batavia. D. Dankaarts als Gevolmagtigde gezonden. Inbreuk van de Heer Specx
omtrent het Kerkelyke. Nader bericht van D. Heurnius aan D. Walteus. D. Hel-
michszoon hier. Een Commiflaris Politycq ingevoerd. D. Heemftede hier. Neiging

^fr Alfoereezen /o? /:;e^ Chriftendom. 'Ldato overvalt die van V^ 7iy . D. Heurnius
op Oelat geplaatft. Zyne bevinding van deze Inlanders. D. Helmichius overleden.

D. Heemltede vertrokken. D. Heurnius door de Mooren byna vergeven. Daad van
D. Vertrecht verkeerd opgevat. In V jaar 163^. quam hier D. Sonneveld, en D„
Vertrecht buiten dienfl opgezonden^ hoewel men dat daar na nog een kouleur ^ enfchyn
van recht gaf. , Klagte over de Heer van Deutecom. D. Vertrecht herfteld. D. Pri-

knus door die van Amcxh gevangen genomen. Slegte ftaat der Kerke hier. D. Leeu-
wius met zyn Edelheid herwaards gezonden. In V jaar 1Ö37. vertrokken D. D. van
den Houten , en Priferius. Geval van den zieken Koning van Soya. D, Heurnius
00^ «« Batavia. 'D.SonneweXd Taalkundig. Inkeer van die van Oeht, «•« Siri-Sorri.

Die van Caybobo verzoeken om Chriften te werden. D. Brund hier. Afgodery van
die van Erna. Nieuw verzoek der Gaybobers om een Aleefter. D. Sonneveld nA
Ternate. Ook D. Backus. Een Maleitfch Diótionarium , &c. door die van Ba-
tavia van hier verzogt. D. Brund op Caybobo geplaatft. Afgod op Ameth ontdekt.

Die van A\:mg^ <r« Liliboy, weer Chn^en geworden, 't Getal der Schooien, enz.

D. Pontkafen t'onrecht bejlhuldigd.

1630.

D. Ru-
thenius

T
N 't jaar 1618, 1619, en 1630.
waren hier nog D. D. du Praat en

Vitriarius te zamen ; dog ik vind tot

dezen tyd toe nergens, wat deze

Hecrcn verricht hebben, dan al-

leen, dat zy onkundig in de Taal waren,

en dat de Kerken niet bezocht wierden

,

waarom men in dit eerfte jaar al om den

Taalkundigen Heer Juftus Heurnius van

Batavia verzogt had, ten einde die het

vervallen werk weer wat herftellen mogt.

In 't jaar lóip. lag de Proponent i?«-

thenius op Noefla Laoet , en de Heer
opNoefla Landvoogd Lucaszoon bezogt zelf in
" November de Schooien in de Uliaflers,

voorziende die van bequame School-

meefters} 't geen om de Mooren van

Ihamahoe , die ons veel fchade deden
,

hoognoodig was.

Eennieu- ^" '^ einde van het jaar 1630. bouwde
we Kerk die zelve Heer Landvoogd hier een nieu-
gebouwd. we Stads Kerk, op de zelve plaats, en

van gedaante, als nu de Maleitfche is,

in plaats van de oude Portugeefche

Kerk van St. Paulo , die in Julius door
een zware ftorm ingewaaid was, en waar
van de zee het land nu en dan al weg-
fpoelde. Egter duurde het nog eenigen

tyd daar na, eer zy voltoid was.

Ondertuflchen hadden de voornoemde
D. D. du Praat en Vitriarius zoo groote
verfchillen gekregen , dat zy al hunne
agting by 't volk verloren, en zich ge-
heel onbemind maakten.

Men ontdekte dit klaarder in 't jaar

163 1, wanneer den 3often January op
Batavia befloten wierd D. Dankaarts
voor een half jaar derwaards te zenden j

dog met laft om zich met de gefchillen

der Predikanten niet te bemoejen.

Hy vertrok 'er na toe , was den i iden

Juny al weer op Batavia, en gaf bericht,

dat die Schooien daar zeer wel gefteld

waren ; dog dat de Predikanten geen
agting by 't volk hadden, om dat zy hun
beloften niet naquamen ; behalven dat

ook de buiten-Kerken in langen tyd niet

bezogt waren.

De Heeren Landvoogden, Lucaszoon,

en Gyfels., hadden die zaaken wel in zyn
bywezen verhandeld , dog zonder die

twee Predikanten, of den Kerkenraad

van Amboina, daar over eens hun oor-

deel te vragen} ook hadden zy befloten,

dat die twee Predikanten hier zouden

blyven, waar van zy hem {Dankaarts)

eerit , zoo als hy vertrekken zou , kennis

gaven j ook fcheen de Landvoogd een

F 3
vriend

16305

D. Dan-
kaarts

in 'tjaar

i63i.her=

vvaards

gezon-
den.

En zya
beticht^
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1631,

De ftaat

der

vriend van D. Fitriarius, en een vyand

van D. du Praat te zyn.

Zyn Eerw. gaf verder den ^^en July

wegens Amboina in Kerkenrade tot Ba-

tavia bericht , dat D. Fitriarius daar

's Sondags in 't Duitfch, en D. du Praat

in 't Maleitfch, de cerfte in 't Kaftéel

(alzoo 'er nog geen Kerk was) en de

laatlle in de groote School vanHative,

predikte; dog dat 'er weinig Inlanders

ter gehoor qiiamen , wegens dat de Ker-

ken buiten, en daaromtrent, zeer wei-

nig, ja niet bezocht wierden. Ook was

het te voren altyd de gewoonte gewceft

een zekere kleene boete 'er op te ftcUcn

als zy niet in de Kerk quamen, dat nu

beter, dan oit te voren, kon gedaan

worden , en daarom was beüotcn dit

weder by der hand te nemen.

De Schooien waren nu in een beter

ftand , dan de vorige berichten wel mede
bragten.

Aan 't Kafteel had men die van Hati-

vc en Soya, tot welke alle de andere
Schooien, dorpen daar omtrent gelegen, hare kin-

deren zonden.

Aan de overzydc had men die van

Alang, Liliboi, en Hatoe, alsmede die

van Baguwala , Hoetoemoeri , Soeli

,

en Way.
Op 't gebergte waren de Schooien van

Hatallie, Naco, Küang, Ema^ en die

van Roeron.

Op 't eiland Oma waren de Schooien

van 't dorp Oma en Aboro, tot beide

welke Schooien de andere kinderen der

nabygelegene dorpen zich mede ver-

voegden.

Op Honimoa had men een School op

Boy (waar toe ook de kinderen van

Harioc quamen ) als mtde de Schooien op
Papero , Tijouw , Ouw , Toehaha

,

Oelat en Itawacca.

Op NocfTa Laoet de Schooien van

Titaway (waar onder die van Abobo,
Lcynitoe , en Sila , behoorden ) en Amcth,

in welke ook de kinderen van Nalahia

quamen.
In alle deze Schooien waren toen acht

honderd kinderen , alle welke , zoo men
'er eenige uit de School verlofte

,
gedu-

rig weer met anderen vervuld wierden,

. Deze kinderen konden redelyk wel

lezen, fchryvcn, en hun Gebeden, zoo

in 't Duitfch, als Maleitfch, opzeggen.

Aan 't Kafteel wierden zy alle in 't

Nederduitfch onderwezen ; dog in de

meefte andere Schooien in 't Maleitfch

,

hoewel vele zeer veerdig het Duitfch

lazen.

Ook wierd 'er noodig geoordeeld , hen
beide dieTaaien te zamen te laten leeren,

om zoo mettcr tyd het Duitfch alomme
onder de jeugd in te voeren.

Onder de Schoolmeefters was 'er,

nevens D. Nicolaus Pontkafen (die na-

derhand in Banda Proponent w'ierd)

een , Geerlof Blaftus , op Ameth ^ diens

School boven alle andere uitmuntte.

De Meefter las in alle Schooien dage-

lyks een Prcdicatie voor. Over deze
Schooien waren tot opper-verzorgers en
opzienders D. Fitriarius, en zyn Neef,
Jan de Meyer^ Koopman op Larikc, die

zich echter ganfch met de Schooien niet

bemoeide, nevens den onder- Koopman,
Pieter Chri/liefme, gefteld j dog deze
hadden , zc^iert het oprichten def Schoo-
ien , de zelve geen viermaal bezogt

,

Jaar 't anders alle maand wel noodig was.

Ook waren 'er vcrfcheide Meelters, die

deSchool-jongens tot byzondere dienften

van viflchcn
,
planten , £cc. misbruikten,

waarom vele ouders heel zeer tegen 'c

Schoolgaan van hunne kinderen zagen,
dat door 't gedurig bezoeken der Schoo-
ien kon gefluit werden, dpt op de eilan-

den in geen jaar, en op het gebergte in

geen twee jaaren, gedaan was, om dat

( zoo de Predikanten zeiden ) de Heer
Landvoogd Lucaszoon , dit had opge-»

houden en belet, doordien het volk met
het maken van een nieuwe Kerk bezig

was , en de handen gedurig vol had
met tochten hier en daar voor de
E. Maatfchappy te doen , dat echter

(myncs bedunkens, zegt de Heer Z)ö«-

kaarts) niet had bcboorcn agter te bly-

ven.

Wegens het gefchil tuffchai D. D.
du Praat ^ en Melchiorsxoon (of Fitria-

ritis) mitsgaders van hun leven, wandel,
en dienlt

,
getuigde de Amboniche

Kerkenraad op 't verzoek der Heeren
Landvoogden, dat D. Mekbiorszoon wel
niet nalatig in 't prediken, maar zeer

hoofdig, en altyd in Kerkenrade bezig
was met zyn medebroeders te overfhor-

ken, gedragende zich zeer ftuurs tegen

de Amboineczen, waarom zy hem in 't

geheel niet beminden , bchalven dat

hem ieder een voor een man hield ,

die juift akyd de zaaken zoo niet

,

als %\ waren, verhaalde, daar hy een

voorftandcr van de waarheid behoorde
te zyn.

D. du Praat had voor dezen in eenige

tyd zich met het prediken niet bemoeid,
en dat op zyne ziekte gefchoven; dog
had naderhand zyn dicnft wel waargeno-
men } hy was zeer wel in de vergadering;

dog droeg zich al te gemeen met de
Amboineczen, en vry wat los en on-

voorzichtig in 't verhaalen van zaaken,

die men daar na wel eens anders bevond.

Ook gaf het een groote ontftichting,

dat Predikanten zich met zaaken van

't Araks- branden, van den Koophan-
del,

Pomka-
fen, en
Blafius

Mee-
fteis op
Aiuetb.

Getuigpi
nis we-
gens D.
D. du
Praat , en
Vitriarius

gedrag.
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Eenzy-
digheit

van de
Heer
Lucas-

zoon.

D. Heur-
nius be-

richt aan

D. Wa-
laeus in 't

jïati63i.

del, &c. daar dit geen Predikant be-

taamde, bemoeiden.

Zy willen in Kerkenrade hier niet te

zeggen , van waar de haat tuffchcn

D. D. du Praat en Melchiorszoon ont-

ilaan wasj dog du Praat had in ver-

fcheide gefchillen veellyds de minfte wil-

len wezen.

Verder gaf D. Bankaarts bericht, dat

de Heer Landvoogd Lucaszoon hem , en
D. Hclmicbiiis., by zich ontboden, en

hen gezegt had , dat de Heer opper-

Landvoogd Specx deze twee Ambonfche
Predikanten over nalatigheit in hunnen
dienlt, en wegens gegevene ergerniflen

(indien de berichten daar af waar waren)
opontboden had, en hen zelf ook, zoo
het om het teedere Chrillendom niet

gelaten vi'as, afgezet zou hebben, vra-

gende zyn Éd. hen verder, wat zy hier

omtrent nu het dienftigft oordeelden.

Zy onderzogten daar op die zaak na-

der by den Kerkenraad alhier, die zeer

flegte getuigenis van D. Melchiorszoon

gaf, en hem ook van dronkenfchap, en

meer andere quade zaaken, befchuldigde.

Egter zagen zy klaar, dat de Heer
Lucaszoon zeer fterk voor hem , en tegen

D. du Praat was, verbloemende de mis-

flagen van den eerften, en die van den
laatften zeer verzwarende. Naderhand
belaftte de Heer Landvoogd aan den Ker-
kenraad, de zaaken verder by gefchrifte

op te ftellen, hoewel men hen daar van
noit iets medegedeeld, en verder goed-
gevonden heeft het daar by te laten

beniilen, en deze Predikanten hier te

houden, dat ik (zegt D. Dankaarts)

echter niet geweten heb, dan na dat ik

van 't bezoeken der eilanden wedergeko-
men was , wanneer my de Heer Gy/ê/j , op
myn ernltig afvragen , zeide zulx by den
Raad befloten te zyn.

In 't jaar 165 1, den 8ften Maart,
fchreef D. Heurnius aan D. Walaus tot

Leiden , dat de Kerkelyke zaaken in

Amboina, door de ergernis by de Die-
naaren aldaar, in 't zoeken van 't hunne,

en niet dat des Heeren was, gegeven,
zeer flegt rtonden, weshalven de Ker-
kenraad van Batavia getragt had om

,

door 't zenden vnn een Predikant der-

waards, na den Haat der Kerke aldaar,

met volle magt te vernemen } dog dit

was hen door den Heer opper- Land-
voogd Coen geweigerd, gelyk ook, ©m
Clafllcale vergaderingen byeen te roepen,

en 'er zoo in te voorzien. Zyn Eerw.
had kort te voren zyn Edelheid weer
verzogt , om een Gevolmagtigden Predi-

kant na Ambon te zenden , alzoo dit

werk geen uitftel leed j als ook , om een
nieuwen Predikant, die men daar plaatzen

zou, mede te nemen j al 't welke zyn

47
Edelheid mede verworpen , en verder ,g,j.

hande-

ling.

zeer ftraf en bars geantwoord had , dat r, ir

hy dit in Amboina door den Landvoogd, Coen 's

door 't opohtbieden van een, of beide de forzebe-

Predikanten , wel zou doen herftellen

,

zoo het noodig was hen van daar te zen-

den. Ook belallte zyn Edelheid aan den
Kerkenraad van Batavia een Predikant,

in de IVlaleitfchc Taal ervaren, by lee-

ning voor een half jaar ( dog niet met
volle magt, of als een Kerkelyk afgezon-

dene van Batavia, om de zaaken der

Predikanten te behandelen) na Ambon te

zenden j het gene den Kerkenraad vlak Beflait

uit geweigerd had, alzoo die, te voren des Ker-'

van zyn Edelheid gevraagd zynde, hoe- '^'^"f^*'^^

danig dit gefchil bcll te beOifTen, in Bjtavia,

plaats van haar oordeel daar op te uiten,

goedgevonden had, dat een Gevolmag-
tigd Predikant van Batavia

, gefterkt

door de oppermacht van zyn Edelheid,

derwaards zou gezonden werden, die,

zoo hy het noodig vond , D. Hdmichius^
die pas op Batavia gekomen was, in

Amboina plaatzen, en, zoo ze beide in

Amboina fchuld hadden , D. Holtenus

uit Banda dan ook in Amboina doen ko-
men zoude.

Dit befluit des Kerkenraads van Bata-

via had zyn Edelheit qualyk genomen,'
alzoo hy het befluit over, en het uit-

voeren van die zaak geheel en al aan zich

wilde houden} waar op zyn Edelheid

dan nader dien laft , van een Predikant by
lecning derwaards te zenden

,
gegeven

heeft} tot welke leening dan de Ker-
kenraad (om verdere moeite voor te ko-
men) D. Dankaarts gekoren, en den
zelven zoo aan zyn Edelheid voorgedra-

gen, dog op welkemenvan zyn Edelheid

tot antwoord bekomen had, dat zyn
Ed. , met zyncn Raad , daags te voren

D. Dankaarts daar toe al gefchikt, en
verkoren had } waar op dan Dankaarts D. Dan-

den loden Maart met den nieuwen Heer kaartsals

Landvoogd, Gyfels ^ na Amboina ver- *^^^°'',

. 1 I j 11 • j magtigde
trokken was, den welken men in de gejokt
Kerkelyke order , hem mede gegeven , den.

belaft had, zich met de zaaken, die

men tegen die Predikanten daar uitvoe-

ren mogt, niet te bemoejen} alzoo de

Kerk voor dezen tyd de hand gefloten was.

Uit dit gcfchil, van een Gevolmag- inbreuk

tigden Predikant te zenden , had de van de
Heer
Specx

opper Landvoogd (de Yiter Specx) voor-

gewend , en gezegt nog recht tot veel
^nitrent

andere zaaken te hebben , die nogtans het Ker-

aan de Kerk volgens order uit het vader- kelyke.

land (en volgens vorig gebruik in Indien)

eigen , en van haar opzigt , waren.

Voor ecrft matigde hy zich aan alle

zaaken in Indien, in deze of gene ge-

meinte voorvallende, door 't wereldlyke

recht te herftellen.

Ten
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Ten anderen , om by voorval van

eenig gefchil , de Predikanten na andere

plaatzen te zenden.

Ten derden , wilde zyn Edelheid al de

nieuw-gckomene Predikanten na zyn zin

plaatzen.

Ten vierden, den Kerkenraad op Ba-

tavia alleen 't beroepen van hare Predi-

kanten toe te laten.

Ten vyfden , een ergerlyk Predikant

,

of die nalatig in zyn dienfl was , door

den Fifcaal te doen aanfpreken, zonder

den Kerkenraad daar in te kennen, gelyk

zyn Ed. ook al met D. Gyshregt Baftiaans-

zoon^ Predikant op 't verongelukt fchip

Batavia ( fchoon die onfchuldig bevonden

was ) gedaan had.

Ten zesden , wilde zyn Edelheid geen

Kerken-order erkennen, en niet anders

nakomen, dan 't gene deHeeren Bewind-

hebbers in de Inftruftie der Predikanten

en Krankbezoekers, die zy hen mede-

gaven, belaftten, willende verder alles

na zyn zin , en het ook zoo van alle de

Heeren Landvoogden in opzigt van de

Predikanten gedaan hebben.

Over al het welke zy van Batavia aan

alle Claflen, en Bewindhebbers, gcfchre-

ven hadden, verzoekende, om na ftyl

der Kerken in het vaderland gehandeld

te werden.

In 't jaar 1632, den poften November,
had de zelve Heer Heiirnius aan den
voornoemden Heer PFalxus gefchreven

,

dat het werk van de Kerkelyke magt,
wegens het ftrafFen der Predikanten over

hunne misflagen, waar over zy 't jaar te

voren zoo ontfteld waren , door den

opper-Landvoogd , de Heer Specx , aan

de Kerk gelaten, en door den opper-

Landvoogd, de Heer Brouwer gezegt

was , dit een recht der Kerke te zyn ;

dog de Heer Specx had het verzenden en

verplaatzen der Predikanten volflagen

aan zich gehouden, zeggende, dat het

beroep in 't vaderland al gefchied was,

en dat zyn Ed. nu zoo een Predikant

zyn plaats maar aanwees. Ook had de

Heer Specx het ftraffen der Predikanten

al mede aan zich getrokken
,
gelyk zyn

Ed. in Amboi na gedaan, en de Kerken-
raad 'er ganfch buiten gehouden had.

Zoo nu de magt van iemand ergens in

Indien te ftellcn aan de Overigheit ftaat,

zoo kan de ketteryc zeer licht influipen,

alzoo 't dan in haare magt (laat , om de

bcquame van die plaatzen , daar zy 't

noodigft vereifcht wierden, te rug te

houden.

Uit dit fchryven van D. Heumius
,

een zeer vroom en uitnemend gematigd
en zedig man, ziet men zoo klaar, als

den dag , dat deze Heer S[ecx een groot

onderdrukker en vertreder van het Ker-

kelyk recht, en een Heer gcweeft is, 1631;

die weinig agting voor de Predikanten,

en voor het Kerkelyke had ,
( het

eerfte middel, om den dienfl: der Predi-

kanten vrugteloos te maken) behalvcn

dat het ook van 't recht der zelve, en
een oud gebruik in Indien was , het

fl:rafFen en verzenden of plaatzen der

Kerkelyken aan de Kerk , als beil weten-

de, waar zy van nooden waren, te latenj

het befl; 'er af zynde, dat zyn Ed. niet

lang regeerde, en dat zyn opvolger het

anders in eenige zaakcn begreep} dog
dat een Politycq CommilTaris in de Ker-

kenraad zit 5 hebben zy den Heer Specx te

danken.

In dit zelve jaar 165 1. was hier met d Hel-

D. Dankaarts ook de voornoemde D. niichs-

Helmuhius Helmichszoon gekomen, om ^*"^°

als Predikant hier te blyven leggen.

In dit jaar bragt de Heer Gyfeh de

kinderen der Orangkaja 's, die met hem
na Holland vertrokken waren, om zich

daar in de Taaien en in iie gronden van
onzen Godsdienll te oeffcnen, weder

j

dog Laurens van Halong was overleden,

en Jan Tak elders in Indien gebleven.

In dit zche jaar deed Kimelaha Loehoe Kimelaha

wel zeventig overgelopene Chrillenen Loehoe 's

van Siri-Sorri Moorfch werden, en dit ^f='^'°'-
cmc der

ook door 't afilaan van een Chrifl:en- chrifte-

hoofd ten eerften bevefl:igen. nen.

Ook wierd in dit zelve jaar, even als Een
op Batavia, en volgens lafl: van daar, Commif-

ingevoerd , dat hier voortaan een Com- j^''" ^9"

miflaris Politycq in den Kerkenraad zit- gevoerd."

ten zou, welke order de nieuwe Heer
Landvoogd Gyfeh nu mede van Batavia

gebragt had.

In 't jaar 1652. quam hier D. Joannes DUcem-
theodori Heemjiede ^ om D. Vitriarius ^^^^^'^^'^'

die nu vertrok, te verloficn, met den
welken ook de Krankbezoeker, Cornelis

Jacobszoon , den 24ften Juny van hier op
Batavia quam.

De Predikanten die ( zoo lang D. Fi-

triarius nog niet vertrokken was) hier

drie in getal waren, moeften by beurten

de Kerken en Schooien in 't gebergte

gaan bezoeken, en ieder twee maanden
in de Uliaflers hun verblyf nemen j dat

zeer moejelyk in zich zclvcn was, en
ook van zeer weinig nuttigheit wezen
kon , vermits gedurig nieuwe ondcr-

wyzers te hebben den Inlander niet

diende.

In 't jaar 1633. in 't voorjaar quam Jn 't jaar

D. du Praat hier te flerven. 1633.

In dit zelve jaar droeg de voorzitter ^.^
in Kerkenrade tot Batavia, uit laft van jer Al-

den Heer opper-Landvoogd van Indien foereezen

op den lyden January voor, de groote t£^ ^"
hope der bckecring onder de Alfoereezen

^j^^^

^^'

van Radja Saheelau , en Somiet op Ceram
in-
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Leliato

overvalt

die van

Way.

D.Heur-
nius op
Oei at ge-

plaacft.

Zyne
bevinding

van deze

Inlanders.

D. Hel-

michius

overle-

den , en

D.Heem
llede ver

trokken.

indien 'er een Godvrugtig perzoon na

toe ging i dat D. Heurnius (mits dat

zyn plaats op Batavia openblyven mogt,
't geen den zoften by haar Edellie-

den toegellaan wierd) aannam te doen,
gelyk hy ook nog in dit zelve jaar den
loden April, na dat hy lang verzogt

was, hier verfcheen.

In 't laatft van 't jaar verzogt D.
Hccmjiede ( zoo uit de Bataviiche Kerk-
befluiten blykt) na Batavia om zyne
vcrloffing. Den loften Oftober diende

dat verzoek aldaar in Kerkenrade^ en
den ziften ftonden ha.ir Edelheden zyn
verzoek al toe, waar af hier 't jaar daar

aan bericht qiiam.

In 't voorlle van dit jaar had Kimelaha
Leliato den zSftcn April de Chriftenen

van Way fchielyk overvallen, vyfticn of
zeflien mcnlchen vermoord, en 'er wel
vyftig van daar gevangen genomen.

D. Heurnius wierd op het eiland Ho-
nimoa gelcgt, en in het dorp Oelat (daar

ook Rogier Iknrikszoon zich onthouden

had) gcplaatrt, alwaar die vrome Heer
zyn Taalkunde met veel vrugt on-

der den llechtgellelden Inlander be-

Iteedde.

Het fchynd my toe, dat hy Vryer,

of ongehuwd, geweeft is, alzoo ik van

de Inlanders wel heb hooren zeggen,

dat de Amboineczen van Honimoa hem
uitnemend beminden, en dat zy ten blyk

daar van hunne fchoonfte dogters hem tot

zyn Byzitten aangeboden hadden, waar
over die Godvi-ugtige Heer hen met
veel ernfl: beftraft, en aangewezen had,

dat dit de rechte weg ter Helle voor een

ander was, en dat dit niemand minder,

dan een Predikant , voegde , bedroe-

vende zich by die aanbieding zeer, om
dat dit een van de grootlle bewyzen
ter wereld van de flechte kennifle des

Inlanders van de gronden van onzen
Godsdienft, en een klare blyk was, dat

alle de vorige Predikanten, en ook hy
tot dien tydtoe, daar te vergeefs gearbeid

hadden, dat hem ook aangezet heeft

langer, als hy anders gedagt had, in Am-
boina te blyven.

Hy fchrecf in 't laatfte dezes jaars

(zoo den lyftenOftober opBataviableck)

aan den Kerkenraad aldaar, gelyk ook
aan D. Jacobus Vertregt , verzoekende
dat zyn Eerw. mede herwaards wilde

komen, gelyk die den 3 den November
ook herwaards beroepen , in January des

jaars 1634. hier na toe gezonden, en den
3den Mai ( zoo hy zelf aan D. Walaus
fchreef) gekomen is.

In 't midden van dit jaar 1634. is

D. Helmichiui hier

!. Heemjiede van hier,

Banda, vertrokken.

III. Deel.

overleden , en D.
waarfchynelykfl: na

In 't jaar löjf . quam hier D. Marinus 1635,
Gideonszoon va» den houten.

Bevorens had D. lieurnim ^ na dat hy
eenigen tyd op Oelat gelegen had, zyn
verblyf op 't gebergte van Leytimor
genomen, waar toe zyn Eerw. weder
verzogt was. Den loden Mai was hy
ook wéér na de Uliaflcrs geweeft > maar
hy verzogt nu ernllig om zyne ver-

loffing
,

gelyk uit een brief van zyn
Eerw. van den jden Augulty aan die van
Batavia , en den i jden September in

Kcrkenradc aldaar gelezen, te zien was.

Uit een brief, door D. Vertregt
., waar D. Heur-

by zyn Eerw. den Haat der Schooien en ni"? d"or

Kerken van Amboina aan die van Batavia "^^ Moo-

mededeelde, en die den uden Üftober yaoeven*
daar gelezen wierd , bleek , dat D. Heur-

nius by zyn laatfte bezoek der Kerken en

Schooien in de LÜiadbrs, door de Moo-
ren byna vergeven ; dog door braak-

middelen 't vergif weer quyt geraakt j

maar aan handen en voeten nog eenig-

zins lam j 't geen ook de reden was van
zyn Eerw. te crnftiger verzoek om zyne
verloflïng. , Weshalven dan D. f'ertregt

ook om een Predikant , en een Propo-
nent, of Krankbezoeker, in de plaats

van Petrus Bitzius, verzogt j dog die

van Batavia (zoo ik uit hare Kerk-
befluiten den 27llen December zie) bcflo-

ten den Krankbezoeker, Iknrik Jlrends-

zoon ^ in plaats van Burchard Luberts-

zoon^ met het fchip Buuren na Amboina
te zenden.

In dit jaar had D. Vertregt ook iets op paadvan
eigen goedvinden, en buiten kennisvan D. Ver-

de Regeering, of den Kerkenraad, in tregt ver-

't bezoeken der berg-dorpen ondernomen, '''^"'^

dat noit bevorens door iemand van zyn "PS^^* •

Amptgenoten gedaan was , hoewel hy
daar mede niet quaads beoogd had Hy
had alle de naamen der ingezetenen van
ieder dorp , en 't getal der mannen

,

vrouwen , en kinderen, net aangetee-

kend , om , zoo hy voorgaf, altyd het

getal der gevangenen van ieder dorp , en
ook 't getal der Schoolkinderen , zoo in

't byzonder, als in 't geheel, te kennen
weten.

Dit wierd van den quaadaardigen Am-
boinees, die, by de barze regeering van

den Heer van Deuteeom^ hem in alles

mistrouwde, een geheel anderen naam
gegeven, en zoo uitgelegt, dat het maar
diende, om te weten hoe vele van hen
hy ( Heer Landvoogd ) zou konnen ge-

vangen nemen. En dit wierd zyn Eerw.

tot zoo een grootc misdaad geduid, als

of hy een ontruftcr en verftoorder van

's lands ingezetenen geweeft was j daar

het de Inlander dog alleen maar tegen den

Heer Landvoogd had, meinende, dat die

den Predikant daartoe laft had gegeven.

G In
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1636.

D. Son-

neveld

hier, en

D. Ver-

trcgt

builen

dienilop

£ezon-
5cn,

Klagte

ovet den
Heer
van Deu-
tecom.

In 't jaar 163Ó. quam hier D. Daniël

Sonncyeld om D. Hcurnius te vervangen j

hoewel hy toen nog niet vertrok.

In dit zelve jaar vertrok D. Vertregt

(zoo in de Batavilbhe Kerkvergadering

van den -den Augullus blykt) uit Am-
boina, alwaar hy met opfchorting van

zyn dienft geftraFt was , hoedanig hy nu

o'verquam. Hy was toen al Taalkundig,

alzoo hy ook naderhand zoo op Batavia

eden ifden September by die Kerk-

befluiten klaar te zien) gebruikt is.

In zekeren brief wierd zeer over het

menigvuldig panggajen op de Coracora's,

als ook over 't fchelden der Hollandfche

Bedienden, die den Inlander zeer qualyk

handelden, en 'er ook wel opfloegen}

doch geenzins geklaagd over 't opfchry-

ven der naamen, door D. Fertregt uit

een Chriftelyk en goed inzicht gedaan,

waar uit dan bleek, dat het eerlte, maar

niet dit laatlte, de ware oorzaak van 'c

wegloopen der Inlanders was. Waar op

de Kerkenraad van Batavia ook befloten

had, de herftelling van D. Fertregt in

zyn dienft , als ook omtrent zyn inkomen,

en zitting in Kerkenrade, by haar Edel-

heden te verzoeken.

Egter oordeelde de Batavifche Kerken-

,raad billyk de Kerk-ltrafFe , over D.
Fertregt geoeffend , in opzigt dat hy ze-

kere Inlandfche vrouw, buiten kennis

van den Kerkenraad, aangeraden had,

om met de Amboineczen ten Avondmaal

te gaan, waar omtrent zy ook goedvon-

den hem te vermanen , in het toekomen-

de voorzigtiger te zyn.

Ook bcHooten haar Eerw. toen verder

aan haar Edelheden te klagen , dat de

Heer Landvoogd , Jochem Roelofszoon

DcHtccom in Amboina openbaar, en voor

alle man in het Kafteel, D. Fertregt den
24ftcn

, Oftober des voorleden jaars, voor

een Judas, een Vleefch-dief, een Woe-
keraar, en zoo voorts, uitgefcholden had.

Daarbeneven was zyn Ed. den uden

November daar aan met een verftoord

gemoed in de Kerk komen loopen , om
te hooren (zoo hy zcide) en zelf te

komen zien, wat de Kerkenraad 's Son-

dags te bitsjaaren had, niettegenftaande

de Commiflaris Pulitycq 'er behoorlyk

bygcroepen was j ook fchold hy , in

't bywezen der Ouderlingen , en 200

luid, dat het iedereen hooren kon, de

Bedienaars des Goddelyken Woords al-

daar voor ontftichters uit, 't geen tot

groote ontltigting en veragting van den

Godsdienft gellrckt had j waar over haar

Eerw. goedvonden haar Edelheden te

verzoeken, dat zulken gedrag der Hecren
Landvoogden in 't toekomende voor-

gekomen, den Ambonfchen Kerkenraad

in billykheit gehandhaafd , en onder-

fteund, en dat daarover aan dien Heer
Landvoogd met ernrt gefchresen mogt
werden.

Den Stlen September gaf de Heer
Gyfcls in Kerkenrade op Batavia te ken-

nen , dat zyn Edelheid (de Heer van
Diemen) en de Hceren Raaden van In-

dien, begeerden, dat alle de broederen

Predikanten, en ook D. Fertregt, op
die dag ten vyf uuren ( na de middag

)

voor haar Edelheden komen zouden, om
over de zaak van D. Fertregt uitfpraak

te doen , die te dier tyd volkomen in zyn
dienlt herfteld is.

In 't laatft van dit jaar fchreef de

Kerkenraad van Amboina om nog een

Predikant , of Krankbezoeker.

Zeer gevallig quam ook D. Jan Ja~4s-

zoon Priferius dit jaar in Amboina, zynde
in Augurtus met een Coracora van 't ei-

land Key , om de Suid-Oolt gelegen , en

onder Banda bchoorende , na 't dorp
Ameth op Noefl'a Laoet gedreven, al-

waar hy met zyn twee 'ooidaten (die

men een Predikant op tochten van ge-
vaar mede geeft) en zyne Panggajers
in fchyn van vriendfchap van hen
eerft aan land gelokt zynde, vrymoedig
aan de wal ging, alzoo hy niets quaads
aldaar vermoede j dog de afgevallene en
trouwlooze Noeflalauwers (die dit al

meer gedaan hadden) voegden by haren

afval nog deze fchcnd-daad , dat zy al dit

volk aan Kimelaha Lcehoe overleverden j

zonderende alleen (om te tooneii, dat 'er

nog een kleen vonkskcn van Chrilielyke

liefde by hen overgebleven was) den
Predikant uit , dien zy wel niet mede
overgaven, maar egter alles , wat hy by
zich had, tot zyn boeken toe, afnamen,
zettende hem zoo, van alles beroofd, by
nacht op het Ürand van Papero, op dat
hy (een groote genade) aldus by de onzen
op 't eiland Honimoa zou konnen ko-
men. Zoo dat 'er door dit toeval nu
vier Predikanten te gelyk in Amboina
waren, hoewel zy nu zeer weinig vrugt
konden doen, alzoo het in dit jaar by
den algemeenen afval der Amboincezen
onder den Heer Landvoogd van Deutecom
(diens barze regeering zy niet verdragen

konden) zeer ilcgt met den ftaat der

Kerken, en met den Godsdienft in Am-
boina gerteld was, waar uit dit dan ook
zeer licht te denken is, alzoo niet alleen

alle die van Leytimor na 't gebergte
vlugtcden, maar ook onzen Godsdienft

geheel en al lieten varen } alleen die van

Kilang uitgezonderd, 3ie wel mede van
ons afvielen , maar egter volftandig by
onzen Godsdienft bleven, gelyk zy ook
in de vorige tyden, wanneer Kimelaha
Lanlata in 't jnar iffS. de Chriftencn

onder de Regeering der Portugeczen

ver-

i63<5>

D. Ver-
tregt

herftdd.

D. Prife-

rius ge-

vangen .

geno-
men.

Slechte

ftaat der

Kerke
hier.



VAN DEN GODSDIENST.
1636,

D. Lecu-
wius met
zyn Edel-

heid her-

waards
gezon-
den.

In 'tjaar

1637.
vertrok-

ken D.D.
van den
Houten
en Pnfc-

rius.

vervolgde, diergelyke bewyzen van vol-

ibndigheit in 't Chritten Geloove gege-
ven hadden.

D. Heurnius had zyne verloflïng geheel
en al aan zyn Edelheid geileld ; wcshal-
ven die van den Batavifchen Kerkenraad
goedvonden zyn Eerw. tot langer verblyf

in deze geweiten te verzoeken.

De Krankbezoeker , Burchard Luh-
lertzoon^ die na vier jaaren verblyf in

Amboina op Batavia gekomen was,
quam daar (zoo den 13 den Oftober dezes

jaars bleek) met deze getuigenis, dat hy
net daar wat flegt gemaakt had, waar
over hy op Batavia ook voor een tyd

buiten dienll gefteld , en goedgevonden
Avierd, dat hy na 't vaderland gaan zou.

Pen zJen December bleek in Kerken-
rade van Batavia ook dat D. Leeuwius
met zyn Edelheit van Diemen na Am-
boina ( dog niet om daar te leggen ) ver-

trekken zou.

In 't jaar 1637. vertrokken D. D.
Maritius Giaeonszoon van den Houten en

Jan Janszoon Priferius^ van hier, de

eerfte na Batavia, en de laatfte na zyn
eigen gemcinte van Banda.

By de komft van D. van den Houten
aldaar bleek den i ^^^^ July de flechte

fland van de Kerken en Schooien van

Ambon , alwaar de meefte Chriflenen

afgevallen, achtien Schoolmeelters (die

zich by dezen afval zeer verloopen had-

den) afgefchaft waven, en ecnige Krank-
bezoekers zich zeer qiialyk gedragen had-

den. Ook verzegt D. Heurnius nu zeer

ernftig om zyne vei-loffing.

Het afzetten der voornoemde Meefters

was in den grooten Landraad den löden

Mai des jaars 1637. door den Heer van
Diemen niet alleen op Leytimor en aan

de overzyde, maar ook in deUliaflcrs,

gedaan, met verdere laft, dat een iege-

lyk , die zyn kinderen voortaan wilde

laten fchoolgaan, hen aan het Kaftcel

zenden konj 't geen zekerlyk iedereen

niet zeer gelegen quam. Ook wierd toen

by zyn Edelheid goedgevonden te ver-

bieden , dat geen Predikant voortaan

eenige opfchryving zou hebben te doen.

De menigvuldige oorlogen met de
Amboineezen, die men op 't eiland Am-
boina, ais ook op de eilanden Oma,
Noefla Laoet,6cc., alomme waarnemen
moeft, deden omtrent de zaaleen van den
Godsdienft by alle de Chnilenen aldaar

een groot nadeel , en fchoon zich veelen

daar' na met zyn edelheid, ten deelé

door dwang , ten deele uit vreeze , en
ten deele ook geveinsd (gdyk die van
JMoelIa Laoet weer deden, terwyl zy
boden te gelyk aan den Kimelaha zon-
den, om hem kennis te geven, hoe zy
met ons vrede maakten ) nog in dit zelve

^i

Geval
van den
zieken

Koning
van Soya.

jaar verzoenden, zoo is het zeer licht te ^^'i'^'

bedenken, dat dit hen mcrkelyk (als zy
'

't al recht met ons meinden) moet ver-
agterd, en de weinige kennis, die zy
nog van onzen Godsdienft hadden, zeer
veel moet verminderd hebben.

In 't jaar 1638. had men aan het
Kalteel zelf een levendig bewys, dat de
inlanders zeer weinig m onzen Gods-
dienft toegenomen hadden , en nog
vol van Heidenfch bygeloof waren, al-

zoo de Koning van Soya, Laiirens de
Sylva^ zeer ziek geworden zynde, die
van zynen huize een man van Amblauw
huurden, om door dien Wicchelaar den
genen, die deze vreemde ziekte van dien
Koning veroorzaakt, en hem betooverd
had, te ontdekken j waar op die Wic-
chelaar, wetende , dat die Koning en
de Pati geen goede vrienden waren,
ten eerftcn den Pari van Soya maar
noemde.
De Heer I-andvoogd, Johan Ottens^

toonde aan hen wel de valfchheic van die
konft} dog zy hielden egter zeer onftui-
mig by zyn Ed. aan, om den Pati ge-
vangen te zetten , dat zyn Ed. uit reden
van Staat, doen moeft, dog hy zette
ook den Wicchelaar gevangen j waar op
die Koning den 24lten December in dit
jaar nog quam te fterven.

Was het zoo flegt by de grooten ge-
fteld, zoo kan men wel zien, dat het
by de minderen niet beter, maar nog
veel erger, en vooral op de buiccn-
plaatzen geweeft is.

In dit zelve jaar vertrok ook D. Hem-- D.Heur-
nius, na vyf en een halfjaar hier gele- nius na

gen , en aan de Kerken van Amboina J^»t»vi»'

wel den meeftcn dieiift toen ( alzoo hy zeer
Taalkundig was ) gedaan te hebben

,

weer na Batavia, en verfcheen den 27ften

September met een loffelyke getuigenis
zoo van den Kerkenraad , als van de
Heeren Landvoogden van Deutecom en
Ottens (onder welke hy gelegen had)
in den Kerkenraad aldaar , alwaar zyn
Eerw. den 1 1 den Oftober daar aan ook
een loffelyke getuigenis van het gedrag
van D. van den Houten in Amboina gaf
Hoe het D. Sonneveld maakte, die

nu nog maar alleen hier bleef, blykt my
nergens, zelf ook niet, ofhy zich in de
Maleitfche Taal zedert zyn komft hier

geoeffend had, hoewel het zeer waar-
fchynelyk was , dat hy het Maleitfch

toen al zal gepredikt hebben, gelyk

my naderhand gebleken is, dat hy in

't jaar 1641. in die Taal prediken

zou.

In 't jaar 1Ö39. kreeg zyn Eerw. hier

D. Priferius nog by zich, een man die

vry wel in de Maleitfche Taal geoeffend

D. Son-
neveld

Taalkun-'

dig.

was.

G » Uit
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Inkeer

van die

van
Oeht.en

i^^,.)^
Sin- Som

Uit een brief van die van Amboina

aan die van Batavia, den ijden Odober
\

daar in Kcrkenrade gelezen , bleek , dat
'

die van Üelat en biri-Sorri weer ter

en hunne kinderen weer ter

School quamen.

In 't jaar 1640. waren D. D. Someveld,

en Prl/èrius, nog met hun beiden hier,

dog de laatrte (zoo den ipdcn November
in Kerkenrade van Batavia bleek) had

zyne verloflïng verzogt om zyn vrouw
te gaan haaien , dat hem toen toegc-

llaan is.

In dit zelve jaar in October verzogten

C.iybobo die van het dorp Caibobo op Ceram om
verzoe- eenige bezetting, en om een School-
kcnChri-

j^^ceiler, om in onzen Godsdienfl onder-

werden, wezen te werden , dat men hen toczeide {

dog nog wat uitilelde, om cerft by 't

halen van de koppen hunner vyanden

bcwyzen van hun trouw te doen zien.

In 't jaar 1641. quam hier als Predi-

kant D. Jan Janszoon Brund; om D.

1643:

D. Son-

nevcld na
Ternate.

Die van

D. Brund

hier.

Prlferius^ die nu vertrok, te vervangen,

hoewel zyn Eerw. ook in dit zelve jaar,

dog maar voor een fpring-togt, na Bata-

via gmg, zoo dat D. Sonneveld toen al-

vanEma
ontdekt.

leen hier geweeit is.

In dit zelve jaar wierd door Meefter

JaSr^ 'fl^omas Rodrigos, een wakker man onder

de Inlanders , en die in de School zeer

veel dienft gedaan heeft, aan ons ont-

dekt , dat die van Ema een affchuwely-

ken Afgod, meeft na een Verken gely-

kcnde, in 't gebergte van oudsher ver-

borgen, en tot nog toe gediend hadden,

waar aan te belpeuren is , wat voor

Chriftenen zy, en dat zy nog Afgoden-

; dienaars in hun hert waren.

Men nam dien man , alzoo zy hem
doodelyk ha^teden, daar van daan, en hy

wierd ab Schoolmeefter aan het Kalleel

gelegt.

In 't jaar 164.1. vertrok D. SenneveU

van hier" na Batavia, en wierd toen door

D. Joban Claaszoofi Backus (die uit Ter-

nate hier quam ) vervangen ; en van den

cerften bleek uit een Batavifch Kerkelyk

befluit van den zöften Mai klaar, dat hy

den inlandfchen dienft daar waarnemen
zou } en nog wel zoo klaar , uit een be-

fluit van den 8ften November.
In dit zelve jaar in December verzog-

ten die van Caybobo aan den Heer Land-

voogd Denmer , toen aldaar by hen
zynde, weer om een Schoolmeefter >

hy beloofde hen 'er een te geven, mits

dat zy eerft van 't gebergte op 't ftrand

zouden komen woonen j maar daar quam
voor dien tyd niets van. Dit jaar was
ook D. Brund weer hier gekomen.

In 't jaar 164^ is D. Henrik Pontkafen,

van Wezel , hier als Predikant ver-

fchcencn.

Ook was D. Sonneveld van Batavia dit

jaar na Ambon en Ternate gezonden,

om' beide deze Kei ken eens te gaan be-

zichtigen, en van zyne bevinding op
Batavia bericht te doen

, gelyk zyn
Eerw. den fden Oftobcr aldaar dede.

Dit jaar vertrok D. Backus van hier Ook D.

ook na Ternate, zoo dat hier weer maar Bi^ckus.

D. D. Brund ^ en Pontkajcn^ bleven,

dat immers onder zoo groeten getal van

Heidenen, Mooren, cw naam-Chriftcncn

als men hier had, niet veel helpen kon.

In November dezes jaars fchrccf de Een

Kerkcnraad van Batavia aan die van Am-
!^^.*J5''''"^'*

boina (zoo den yden November te zien ,;' '°»lr'

is) dat die van Amboina een Maleitlch door

Diftionariuni , en een Keikelyke order , die van

geliefden te maken, om naderhand eens ^^^f*^!^

een volkomen Portugeefch, Maleitfch, verzogt.

Zinkams ( dat is , Formofaanfch ) en

Duitfch Diftionarium daar van op te

ftellen.

In 't jaar 1644. is 'er nirt van belang d. Brund
omtrent het Kerkelyke voorgevallen > op Cay-

maar in 't jaar i<ï4f. plaatfte de Heer ^"'*°
.,

Demmer op Caibobo den Predikant D.
Sepla"»-

Brund in November met twee School-
meefters, om eens te zien wat op hun
menigvuldig verzoek volgen zou j dog
waarfchoude hen dat zy egter, 't zy zy
Heidenen, of Chriftenen, waren, onder-
daanen van den Koning van Ternate
bleven, waar op de' oude lieden (die de
Ternataanen alleen maar moede waren,
en daarom nu Chriften wilden werden

,

gelyk 't verzoek van bezetting van ons

te mogen hebben , daar op maar alleen

zag) vlak uit antwoordden, dat zy dan
liever by hunnen ouden Duivels- dienll

blyven wilden j dog , na een halven dag
beradens, ftonden zy echter toe, dat de
jeugd zou mogen onderwezen werden,

ter leed het nog lang daar na veel

I^iieuw

verzoek
der Cay-
bobers

om een-

Meefter.

I

eg'

tegenftribbeling, eer 't Chriftendom daar

doorgebroken is.

De ouden zeiden, dat zy te oud wa-
ren , om nu te leeren , en dat zy dierhal-

ven Heidenen zouden blyvcnj dog zy
gaven ten eerften twaalf van hunne zoo-

nen aan den Predikant , die daar eenigcn

tyd bleef, om hen te onderwyzen.

In April van dit jaar i64f. wierden

'er drieentwintig gedoopt , en de oude

lieden quamen neerftig om de Predikatie

van D. Brund
.^
die nu al Maleitfch pre-

dikte, te hooren. Ook ftonden zy toe,

dat de onzen hunne Duivelshuizen af-

breken zouden , dat toen egter niet ge-

fchied is.

Zeker Meefter, Chrifiinan Spelt , be- Afgod op

roofde in dit jaar die van Ameth Van ^™"j^

een Afgod, in de gedaante van een oude °'*'''^''^*ï

vrouw , die zy tot dien tyd gediend

hadden.
In
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Die van

i\laiig, en

Liliboy,

weer
Chriftea

gewor-
den.

't Getal

der

Schoo-
ien.

ïn dit zelve jaar wierden de Kerken
en Schooien op Alang, en Liliboy, door

de Predikanten weer opgerigt, en vele

die den Tulband weer aangenomen had-

den, fmeten die in 't vuur, en verbrand-

den den zelven j dog zeven ot' agt huis-

gezinnen, die Moorlbh bleven , wierden

buiten het dorp geplaatft.

Jn dit jaar (zoo den löden Oftober in

Kcrkenrade van Batavia bleek) waren
bier, volgens fchryvens Van den f

den

September, drieendertig Schooien, der-

tien honderd kinderen in de zelve, en

zeven honderd tweeëntwintig kinderen

in dit zelve jaar gedoopt, behalven nog
drieenzeventig volwaflene, die op hunne
belydenis aangenomen waren.

Men had van hier ora nog een Predi-

kant van Batavia verzogt, dog zy had-

den geantwoord , dat zy nu geen ftof aan

de hand hadden. Ook verzogten zy in

Oélober weer een Predikant, en drie

Krankbczoekgrs, een voor 't eiland Oma^
een voor 't eiland Honimoa , en een om
den Krankbezoeker Nolf aan 't Kafteel

te verlolTen.

5^
In dit jaar bragt de Heer Demmr die 164$;

van Oma en de UliafTers daar toe, om
hunne Meeflers voor de helft te betalen j
en dat volgens laft van Batavia , alzoo de
Mooren dat geheel aan hunne Meertcrs
deden. Hy wilde dat ook heel gedaan
hebben, dog zy, die den Godsdienlt maar
voor een Hofdicnll. en den Schooldienft
voor een zware flaverny houden , waren
bezwaarlyk tot het betalen van de helft

te brengen.

Ook had D. Brund een Vrage-boekje
in 't Maleitfch opgefteld, 't welk die
van Amboina toen verzogten , dal-

overzien , en na 't vaderland gezon-
den mogt werden, ten einde het al-

daar te drukken, en men verkoor D.
Backus om dit over te zien, dog wat
daar verder van gekomen zy , is my on-
bekend.

D. Pontkafen was door D. -van den D. Pont-
Houten , als zynde de oorzaak van zekere kafen

gefchillcn, op Batavia aangeklaagd; dog tonrecht

by zekere getuigenis bleek het tegendeel
dfa*^"^'

aan haar Eerw. '^ "

TWEEDE HOOFDSTUK.

DOm. Pontanus hier ^ en D. Brund na Caybobo. D. Pontkafen buiten dienji.

Die van Caybobo beloven betcrfchap. Roemakay verzuimd. Amahey, Maka-
riki, en Swauko werden Chrillen. D. Pontkafen iveêr hier. De Heer Vlaming een

deftig Voefterheer der Kerke. D. Pontkafen weer na Batavia. Godslaftcraar ver-

brand. D. Brund op de Hongi-tocht. De Euangelien, &c. in Holland ^a/rw,^;.

Holalihoc verzoekt Chriften te werden. D. Brund roeid de Afgodery op Soya uit.

Gaat voor een fpring-togt na Batavia. D. Brund van Batavia weer hier, en zyn dood.

JunPiiys, eengroot verrader. De Heer Vhm'mg 's yver. D. Hutong hier. En D.
Appeldoorn, fierdere afval der Caybohers. Gefchil van D. Hartong ?»f? D. Ap-
peldoorn. Caybobo weer verbrand. Deftig voorbeeld van de Heer de Vlaming.
D. Rogcrius hier. Jan Pays gejlraft. D. Hartong na Bazzvia. D. Ringius hier^

dog D. Brouwerius na Batavia opgezonden. De Catechifmus m '/ JVIaleits van D.
Dankaarts geprezen. Hard bevel harer Edelheden. D. D. Ongena , Abbcma,
en D. Warmeloo komen hier. Die van Way over Aigodery gejlraft. Macaffaaren
gedoopt. Hoewamoheleezen Chnüen geworden. In '/ jaar lóf?. hier weer D. Brou-
werius, f» Z). Burum. Buiten-voordeelen ^//^ra <^e Taalkundigen /o^^^/^^/. Haar
Edelheden verbieden nieuwigheden omtrent den Godsdienft in te voeren. De Taal-

kundige D. Brouwerius na Batavia. Wat door zyn Eerw. al is vertaald. D. Burum
ook vertrokken. D. Ringius overleden. De Taalkundige D. Spiljardus hier. D.
Brougbron op Honimoa. Kerk verbrand. En 't verzenden der Predikanten aan de

Regcering door de Heeren Zeventienen gefield. De buiten-voordcelen en meer andere

zaaken afgefchaft. D. Burum weer hier. 't Getal der Predikanten in Indien Di
Brougbron buiten dienft. D. Burum leerd Maleits. D. Spiljardus had Ternate
bezogt. Eifch van Kerk- en School-behoeften.

1646.

D. Pon-
tanus

hier, en
D. Brund
na Cay-
bobo.

I
N 't jaar 1646. quam hier D. Joan-
nes Pontams, van Leiden , als Pre-

dikant, zoo dat zy nu met hun
drieën hier waren.

In dit zelve jaar ging ook D.
Brund met ecnige Gevolmagtigden na

Caybobo,- om daar het Duivels- huis j(J^ö.

of den Heidenfchen Tempel, gelyk toen

ook gefchied is, te verbranden.

Den zSften Mai dezes jaars bleek op D. Pont-i

Batavia in Kerkenrade, en vooral den k^!^"

Ziften Oftobcr, dat D. Pontkafen erger- ^^^^
G 5

lyk
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1646. lyk leefde : want hy op den laatftgemel-

den dag buiten dicnil op Batavia vcr-

l'cheen, met een verzoek van die van

Amboina , van hem niet wéér derwaards

te zenden ; dog den 3
den December

blykt klaar, dat die van Batavia hem 'er

weer na toe zonden, gelyk hy 'er ook

gekomen is.

Die van I" dit 7.elve jaar begon den yver van

CaybobO; die van Caybobo merkclyk te verflaau-

wen , ook veifchaftten zy hun School-

meellers geen onderhoud , volgens ge-

woonte. Men zond 'er dierhalven eerll

den opper-Koopman Macquclyn na toe,

om order te flellen. Naderhand bezocht

hen D. Brund met eenige leden van den

Kerkenraad j dog vond haar weer geheel

en al tot den Duivels-dienft vervallen
,

gelyk zy in vyf maanden ook zevenen-

zeftia vaii hunne kinderen tot dien dienfl

Beloven
beter-

fchap.

Roema-
kay VCD

zuimd.

Amahey,
Maka:i-

ki, en

Swauko
werJen
Chriften.

weer hier.

overgegeven hadden. Egter bragt hy

het door zyn onderwys weer zoo verre,

dat de Orangkaja 's voortaan beloofden

volftandig by het Chrillendom te zullen

blyven
,
gelyk zy in zyn Eerw. bywczen

zelf hunne mceile Duivels -huizen af-

gebrand, en zedert veel yver betoont

hadden.

Roemakay toonde zien nu mede ge-

negen om Chriften te werden j dog dat

wierd toen,'t2yby gebrek van Leeraars,

of uit een verkeerde zuinigheit , ver-

zuimt.

Die van Amahey , nevens die van

Makariki en Swauko verzogten in De-
cember het zelve, 't geen haar ook toe-

gezegt, gelyk ook in Maart van 't jaar

1647. twee Predikanten en een School-

meefter, om hen te onderwyzen, hen

D. Pont- toegezonden wierden , alzoo D. Pontkafen

kafen nu'liicr van Batavia, dog zonder getui-

genis van zyn gedrag , weêrgekomen

was; hoewel die van Amboina in dat

zelve jaar al weer om een ander in zyn

plaats verzogten.

In deze tyd raadde Kimelaha Madjira

die van Caibobo ilcrk af, ja verbood

hen, 't Chrillendom verder aan te ne-

men; dog D. Pontkafen bragt Meeftcr

Thomas Rodiigos eenigen tyd herwaards,

die hen zeer in toom hield , en deed vor-

deren.

De Heer Landvoogd de Plaming van

Outshoorn, die veel goede dingen inftel-

ecndefug de, was ook een goed Voefterheer van
Voeftei- tle Kerk alhier.

Hy bezorgde dat 's Konings Slaven

onderwezen , en bequaam gemaakt wier-

den , om gedoopt te werden. Ook
wierd, door zvn Ed. toedoen, D. Brund
in 't laatft van dit jaar als eerlte vafte

Predikant (alzoo 'er D. Rogier Henriks-

zoon, en D. Heurnius, maar voor een

tyd waren) op 't eiland Honimoa gelcgt.

De Heer
"Vlaming

heer der

Kerke.

Ook zette zyn Ed. de Orangkaja's técx

llerk aan, dat zy hunne vrouwen en
kinderen neerlüg zouden doen ter Kerk
gaan, gaande hen met een goed voor-
beeld voor.

Zyn Ed. bezogt ook zelf in perzoon
de dorpen in het gebergte met twee
Predikanten, zoo om zelfs kennis vau
den ftaat van de Kerken en Schooien te

nemen, als ook om aan de Inlanders te

toonen , dat heni de Godsdienft , en
deszelfs weUland , ter herte ging ; dat

ook merkelyk diende, om de Predikan-

ten meer luft, als te voren, in hunnen
dienft te doen krygen, alzoo zyn Ed.
nu zelf zien kon , wat de dienft van een

Predikant daar al medebragt, en hoe
veel werk 'er aan vaft was, om het wel
te doen.

In 't jaar 1648. vertrok D. Pontkafen

van hier na Batavia, hebbende het zoo
gemaakt , dat men zyn ergerlyk gedrag
zelf in Holland reeds wift.

,

In dit zelve jaar wierdj door laft van
den voornoemden Heer Landvoogd , een
afvallig Chriften, op Ihamahoe gevat
zynde, ons door Madjira overgeleverd,

en over zyne zeer GoJslafterlyke woor-
den , tegen de Heere Jezus Lh) ijius uit-

gebraakt, verbrand.

Ook leefden de Chriftcnen en Mooren
op Siri-Sorri zeer flordig, want de
Chrifteneri hielden Byzitten , op zyn
Moorfch, en hunne Wyven liepen wcêr
by de Mooren; waar tegen vooreerft;

niet anders te doen viel, dan die gene,
die men betrappen kon , ftrcng te

ftrafFen.

In dit jaar nam de Heer FUmhg op
de Hongi-togt na Ceram ook D, Brund
mede, om te zien, hoe het daar met de

Chriftenen ftond , en welke doi-pen ver-

der tot ons wilden overkomen.
Die van Amahey vorderden nog rede-

lyk} dog die van Elipapoeteh en Sepa
hadden nog geen genegenheit tot het

Chriftendom.

In dit zelve jaar wierden in Holland,
door den yver van de Heer Pieter de Car-

penticr, gewezen opper- Landvoogd van

Indien, en toen Bewindhebber der Ooft-

Indifchc Maatlbhappy ter Kamer Am-
fterdam, de Euangcliën (van welke de
Heer Alhcrt Ruil, Matthcus en Marcus,
en de Heer fohan van Hafel , gewezen
beft ierder van Patani, Lucas en Joannes,

overgezet hadden) en de Handelingen der

Apoftclen , door D. Hcurnius vertaald,

( waar by eenige Lofzangen en Gebeden
zyn) gelyk kort daar na, of in dat

zelve jaar ook de vyftig Pluimen, door

den zelven Heer van Hafel ^ en de hon-

derd andere door H. Hcurnius vertaald,

en de veertien Predikaticn van D. JVil-^

tens^

1647]

D. Pont-:

kafen

weer n»
Batavia.

Gods.
laftcraar

vetbiand^

D. Brund
op de

Hongi-
tocht.

De Euan-
geliën

,

&c. in

Holland
gedrukt.
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1648.

Holali-

hoe ver-

zoekt

Chriften

te wer-

den.

D. Brund
roeid de

Atgodery
op Soya
uit.

Gaat

voor een
fpring-

togt na

Batavia.

fens, na dat zy alle door D. Heurnius eerO:

overzien , en verbeterd waren , tot Amfter-

dam , by Panlus Aiatthyszoon gedrukt.

Op Caybobo aarfelden zy wéér fterk

,

hangende
,

gclyk bevorens , al weder
hun ouden Duivels-dienll: aan, en het

doipje PeylifTa weigerde voHlagen Chri-

Hen te werden i dog om dit vorder ver-

val te beier ten, wierd 'er een boete van

twee honderd Petolen voor de Orangka-
ja 's, en honderd voor den gemeenen
man, die zich weer tot den Duivcls-

dicnlt begeven zou , opgefteld.

In dezen tyd verzogt ook het dorp
Holalihoe, op 't eiland Oma, om Chri-

ften te werden, zeggende, datzy, ze-

dert de tvdcn der Portugeezen nog eenige

geheugenis daar af hadden , waarop hen
naderhand een Schoolmeefter toegezon-
den is.

In 't jaar 1649. ging D. Brund ook
met eenige Ouderlingen na het dorp
Soya in 't gebergte, en verbrandde het

aloude ofFerhiflsje, daar in die van Soya
tot dien tyd toe hunne Afgoden, en

Duivels gediend hadden j ook kapte hy
het Bamboes -bofch daar omtrent, al

mede tot dien dienft gediend hebbende,

om, en nam de beroemde Martavaan,
of groote verglaasde water -pot weg,
van welke zy geloofden, dat, als Radja
Soya met een van die Bamboes-houtjens

daar maar eens inroerde , na dat hy een

witten Haan aan zynen God geofferd had,

'er dan aanftonds Iterke regen op volgde>

dienende dit al weder tot een klaar be-

wys, hoe flccht het nu, na byna een

halve eeuw arbeidens , nog met deze

Ambonfche naam-Chriftenen, die nog
volilage Heidenen waren, Hond. Een
zaak, waar over men zich niet te ver-

wonderen heeft , alzoo in zoo grooten

Ocgll tot nog toe te weinig arbeiders

gebruikt waren.

Ook vertrok deze Heer Brund in 't

laatft van dit jaar voor een fpringtogt na

Batavia , alwaar hy den jden Oftober
met eenige Maleitfche Vraag- en Gebe-
den-boekskens , door hem en D. Heur-

nius , benevens de Catechifmus van Bou-

ma , door Meefter Chrifiiaan Spelt over-

gezet, verfcheen, verzoekende uit naam
van den Ambonfchen Kerkenraad , dat

die mogtcn nagezien , na 't vaderland

gezonden , en daar gedrukt werden.
Men ftond zyn Eerwaardens verzoek toe,

men verkoos D. Roman ^ om die fchriften

na te zien, en men vond den ziften No-
vember goed zyn Eerw. aan te zeggen

,

dat het in 'fr toekomende niet noodig
was haar overgezette fchriften uit Am-
boina herwaards te zenden, maar dat zy
die zelfs nazien, en ze dus na 't vader-
land zenden konden.

De bedienden van den Koning van 1649;

Ternate, rm en dan in Amboina komen-
de, en jaloers, dat 'er op Ceram deze en
gene dorpen om het Chriftendom ver-

zogten, ichaamden zich niet den wak-
keren Heer Landvoogd , de Flamingo
by Koning Mandarsjah met veel leugens

zwartte maken, voorgevende, dat zyn
Ed. 's Konings onderzaten , Mooren

,

en Heidenen, dwong om Chriilcn te

werden.

Omtrent beide was dit vlak tegen de
waarheit} zyn Ed. had niemand oit daar

toe gedwongen j maar wat de Heidenen >

betrof, die dezen Koning, nog geen
van zyne voorzaaten in eenige verbonden
ons verboden , of uitgezonderd hadden

,

van ze niet te mogen bekeeren, waren
die Chriften geworden, het was alleen

op hun verzoek gefchied-

Die van Amahey verzogten den Heer
de Vlamiiig nu weder zeer ernftig om het

Chriftendom. Zyn Ed. prees hunnen
yver, verblyd zynde, dat hy, by zyn
aanwezen aldaar van Meefter Francifco

Mok ( oorfpronkelyk van Nova Guinea,
en naderhand lange jaaren opper -Mee-
fter op Honimoa , en eindelyk nog
Orangkaja op Siri-Sorri geweeft zynde)
vernam, dat 'er weer een goed getal

hier in ftaat gebragt was, om gedoopt te

werden.

Den i)den December verzogten die van
Elipapoeteh ernftig om het Chriftendom,
en ten dien einde ook van een Meefter
voorzien te werden, waar op hen een
Predikant, en Meefter, door den Heer
Landvoogd toegezegt, dog tcgelyk ook
belaft wierd, zich daar wel op te beden-
ken ; dog zy bleven by hun verzoek vol-

harden.

In 't jaar i6fo. is D. Brund van Bata- D. Brund

via weer hier gekomen , dog zyn Eerw. ^an Bata-

is niet lang daar na komen te overlyden j
^'^ ^^"

Chriftendom zyn dood.

Verrader.

een groote flag voor 't

alhier , alzoo zyn Eerw. een zeer Taal-

kundig en yverig man was, die zeer

veel lof door 't werk van zyne bediening,

en door zynen yver in 't uitroejen van de
Afgodery, en Duivels -dienft alomme,
verdient heeft.

Met een woord moeten wy hier ook JanPa}'s

aanhaalen , dat Jan Pays , weleer Ge- ^f"
gfo"'

hcimfchryver van den Landraad geweeft,

en door al te groote Staats-zucht tot

Oi'angkaja , of Hhockom van Hative

verheven, dog wel eer in de kennis van

de gronden onzes Geloofs zoo verre ge-

vorderd geweeft, dat hy menigmaal als

Proponent (byna de eenigfte uit de Am-
boineezen, die ons voorkomt ) gepredikt

had , niet alleen alle deze welgelegde

gronden varen liet , en zyne groote ver-

kregcne kennis en gaven met voeten trad,

maar
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De Heer
de V!a-

n)ings

yver.

D. Har.
tong hier.

EnD.
J^ppel-

doorn.

Verdere
afval der

Caybo-
bers.

Gefchil

van D.
Haitong
met D.
Appel-
doorn.'

maar ook zelf zooverre nu vervallen was,

dat men klave blyken had, 'waar by liy

toonde Mooilch in zyn hert' te zyn

(
gelyk hy nu en dan 's avonds ook wel

met een Tulbant om 't hoofd liep ^ en

voorgenomen te hebben alle de Hollan-

ders omhals te brengen, ofte vcrdiyvcn,

en zich zclven tot Koning van Amboina,

of een deel des zelfs, op te werpen

j

waar over hy ook (gelyk vvy reeds ge-

toond hebben )
gcftraft is.

In dit jaarquamen 'er al weder klagten

in over die van Caybobo, en hare vcr-

agtering, en verflaauwing in den Gods-

dienft. Men befchiildigde hen, dat zeker

Hatan, of Duivels- Prielter weer vyf

Orangkaja's verleid, en bewogen had,

om hun kinderen uit de School te ne-

men , en in hun Duivels -huis te be-

ftcllen.

De Heer tie Flaming zond 'er ten ecr-

ften eenige Soldaaten na toe; maarzoo
als die Priefter hen aankomen zag, Itak

hy zynen Marel, of Tempel, zelf in

brand, maakte een groot gefchreeuw,

en vlugtte met de kinderen in het bofch;

dog men nam twee van de voornaamfle

Orangkaja's zoo lang gevangen, ter tyd

toe dat die kinderen weer voor den dag

gekomen waren.

In dezen tyd fchonk Koning Man-
darsjah al de Chrillen-dorpen, onder zyn

gebied op Ceram ilaande , aan de E.

Maatfchappy.

Ook is D. Henrik Hartong in dit jaar

hier als Predikant gekomen.

In 't jaar i6f i . quam hier ook D. Pe'

trus appeldoorn -, dog D. Pontanus vertrok

na Batavia. Of deze laatfte Heer Taal-

kundig geweeft zy, blykt my nergens,

hoewel 't cgter waarfchynelyk is , alzoo

zyn Eerw. hier vyf jaaren gelliaan had.

In dit jaar zyn zeer veel moorderyen

door den opftand van Kimelaha Madjira

aangerecht, en verviel het Chrillendom

op Caybobo meer, dan te voren, ja de

Heidenen aldaar dwongen de Chriltenen

mede in het gebergte te vlugten
,
jagen-

de hunne Schoolmeefter weg; dog de

onzen hebben dit dorp in July uit wraak

verbrand; waar tegen de Mooren weer

het dorp Way overvielen; hoewel zy

'er weinig fchade deeden.

By de komft van D. Pontanus o^ Ba-

tavia bleek den i iden Juny , dat die van

den Ambonfchen Kerkenraad vry wat te

fcherp en onbefcheiden over verfcheide

dingen, den ftaat der Kerke betreffende,

gehandeld hadden.

Den f
den November leverde de Po-

lityque Commiflaris op Batavia een Am-
bonfchen brief over in vergadering

,

waar uit bleek, dat D. Hartong met

D. Appeldoorn een groot gefchil over de

Erf-zonde hadden, over 't welke zy het

oordeel van dien Kerkenraad vcrzogten

;

waar op den lo^en Januaiy daar aan

't gevoelen van D. yJppehloorn \er\vor-

pcn is.

In 't jaar löfi. quamen hier D. Pbi-

lippus de Friefe, en D. Danicl BroHivtrins^

als Predikanten; dog D Appeldoorn ging

buiten dienit na Batavia op.

In dit jaar wierd Caybobo weder door

de onzen in brand gelloken ; dog al deze

moejelykheden des oorlogs veragtcrden

de zaaken van den Godsdienft niet wei-

nig. Aan 't Kalleel ging alles door de

goede voorzorge van den Heer de Flaming

nog rcdelyk; ook ging hy hen allen met
een zeer goed voorbeeld voor, belailende

alle zyne mindere bedienden dat te vol-

gen, en yverig niet alleen 's Sondags in

de Kerk te komen ; maar ook de Gebe-
den-ftonden by te woonen, over welk
laatfte, door een Kapitein verzuimd , en
alwillens nagelaten, hy dcnzelvcn, om
de fchrik in de mindere fc brengen , na
Batavia opzond.

In 't jaar i6f^. quam D. Jacohis Ro-
gerius hier als Predikant.

In dit zelve jaar plaatfte de Heer de

Flaming de Chriltenen van Caybobo,
om hen tegen Aladjira 's aanflagen te

dekken , op Loehoe. Ook verzogten
die van Siri-Sorri , op Honimoa , nu
mede om Chriilen te werden.

In dit jaar wicrd Jan Pays , van wien
wy te voren fpraken, als een Landver-
rader, en valfch Chriiten, onthalft en
gevierendeeld

In October wierpen honderd Mooren
van Nollot, op Honimoa, ook hunne
Tulbanden met veel veragting tegen de
grond, verbrandden de zelve, en ver-

zogten in de gronden van onzen Gods-
dienft onderricht te werden.

In 't einde van dit jaar vertrok D.
Hartong van hier na Batavia, alwaar hy
den I oden November een zeer onnoozel

verflag van den ftaat der Kerken en
Schooien van Amboina dede.

In 't jaar i6f4. in February verzogten

die van Roemakay , en Coeior , dorpen
op Ceram , aan den Heer de Flaming

y

die voor een fpring-togt eens na de

Uliaflers gegaan was, om Chriften te

löji.

D. D.
lïrouwe-

rins en

de Vriefe

hier.

C^aybobo
weer ver-

brand.

Deftig

voor-

beeld van
de Heet
de Vla-

,

ming.

D. Roge-
rius hier.

Jan Pays
geftraft.

D. Har-
tong na
Batavia.

werden gelyk aireede zommige van
Wattclette en Hattcla , dorpen van Iha-

mahoe, Gcchriftend , en onder Siri-

Sorri gefteken waren; dat egrer meer
uit liefde om hunne landen weder te

krygen, dan wel uit zugt tot onzen
Godsdienft, gedaan was .

In dit jaar quam ook D. Renietus Rin-

gius als Predikant hier; dog D. Bromve-
rius wierd in juny door de Heer de

Flaming na Batavia (daar zyn Eerw.
den

D. Rin-
gi'is hier;

riog D.
Brouwe-
rius opge-



i6s4.

zonden
na Ba-

tavia.

De Cate-

chirmus

in 't

Maleits

van D,
Dan-
kaarts

geprezen.

Hard
bevel

harer

Edelhe-

D.D.
Ongena

,

en Abbe-

ma hier.

De Taal
kundige

D.War-
meloo
hier.

Van den GO
den ziften van die maand in de vergade-

ring verfcbeen ) opgezonden , wegens
dat hy geweigerd had na Banda te

gaan.

Het fchynd, dat D. Roman, Predi-

kant op Batavia, van daar een overzet-

ting van den Catechifmus in 't Maleitfch

na Amboina gezonden had, om die al-

daar te overzien, welke zy (zoo den
pden November blykt ) te rug bequamenj

dog die Vim Amboina zeiden , dat zy het

by die van D. Dankaarts zouden houden,

waarfchynelyk om dat dit Maleitfch van

D. Roman wat te hoog, en in Amboina
200 verrtaanbaar niet , als wel dat van

D. Dahkaarts^ geweelt is.

In 't einde van dit jaar was de Krank-
bezoeker, Jeremias Hamel, ook uit Am-
boina vertrokken, en den irtden No-
vember op Batavia in Kerkenrade ver-

fchenen.

In 't jaar i<5ff. vertrok D. Rogerius in

Mai van hier, ziek zynde, met belofte

van, 200 hy beter wierd, hier weder te

komen i en in dit jaar fchreven haar

Edelheden van Batavia herwaards, dat

de Predikanten zich voortaan na de be-

veelen harer Edelheden itipt gedragen,

of dat zy anders aanftonds na 't Vader-

land vertrekken moeften.

In dit jaar wierd D. de Vr'ufe op Ho-
nimoa gelegt , daar zyn Eerw. pas een

jaar daar na den oden January in 't jaar

löfó. ftierf.

In dit zelve jaar quamen hier twee
Predikanten, D. Petrus Ongena, en D.
Fredericus ylbbema-y dog de eerile ilierf

dit jaar, en de laatfte vertrok na een

maand verblyf na Ternate. Men wil

dat dit vooral wegens een gefchil , dat

hy met D. Ringius had , die van de Heer

de Fhming zeer bemind wierd
,
gefchied

2y, om dat D. Abhema, op zekeren tyd

een Hebreeuwfchen Bybel in 't huis van

D. Ringius (die in 't Vaderland eai

Schoenmaker gcweefl was) vindende,

2eer veragtelyk tegen hem 2eide : Ampt-
genoot , "Mat doet gy met dat hoek, een

fpan riem zou u veel beter ^ajfen. Hier
over klaagde D. Ringius, en D. Ahbema
wierd ten eerften weggezonden.

In dit jaar quam hier ook uit Ternate

D. Joannes a Warmeloo , een zeer Taal-

kundig man. Hy was door D. Abhema
vferloft, en ftond nu over Ambon na

Batavia te gaan. Men verzogt zyn
Eerw. hier te blyven, alzoo hy hier

ongemeenen dienfl: doen konde. Hy
beloofde het dierhalven j dog ziende , dat

hy nu en dan ziek wierd, vertrok hy
nog dit jaar na Batavia.

Den loden January dezes jaars wierd
hier een aanzienelyk gericht geoefFend
over een groote Afgodery , door de

III. Deel.
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Chriftenen van Way gepleegt met een ï^^ö.

grooten houten Afgod, boetoh Oelifiwa, Die van

dat is, de Mannelykheit der Oelifiwa''
s

, Way

genaamd , en met den Priapus der ouden godery

'

geheel en al overeenkomende. geftraft.

Zy hadden den zelven tot nog toe,

op een zeer verborgene plaats , m het
dichtlle van de boffchen , op hun hoog
gebergte, gediend, om daar door, zoo
zy voorgaven, te bewerken, dat hunne
vrouwen vrugtbaar mogten zyn.

Eene Bakker Befi , Hoofd van dit

dorp, en nog dertien andere voorname
lieden , hier aan fchuldig , wierden ver-

wezen, om van alle ampten beroofd, en
door al de Schooljongens van het Stad-

huis af tot aan 't Schavot, of tot de
Markt toe , met roeden gegcefield , en
met vuiligheit geworpen te werden j

moetende daar nog 200 lang in den rook
ftaan, tot dat hun vuilen Afgod ver-

brand was. Voorts wierden zy voor hun
leven na 't eiland Rofingeyn , in Banda, .

gebannen, pronkende op hun borft met
een brief, waar op deze woorden Hon-
den : Dit zyn Afgoden-dienaars.

In dit jaar wierden den pden April Macaf-
achtendertig Macaflaren, die vrywillig faaren

hier gebleven waren, en verzogt hadden gedoopt.

Chriften te werden
, gedoopt , over wel-

ke de Heer de Vlaming , nevens ver-

fcheide aanzienelyke HoUandfche bedien-

den , als Doop - vaders ., en Getuigen
Honden. Ook wierden hen maandelyks
twee Rysdaalders , en veertig ponden
Ryfl toegelegt, en een woonplaats in

't Suiden van de ftad , aan 't einde van
de Olifants-ibaat aangewezen, 't geen
na "hen nog het Macaflaarfch quartier

genaamd werd.

In dit jaar zyn ook verfcheide Mooren Hoewa-
van Hoevvamohel aan den Roodenberg mohe-

celegt , die naderhand allenskens Chrillen l^f^^P° " \ Chnften
geworden zyn. ge^or-

In 't jaar löfj. quamen hier D. D. den.

Daniel Brouwerius , en Joannes Burum In'tjaar

('van zommige ook Burenus genaamd) '657.

om hier als Predikanten te leggen.
n^'^iT^"

Den ydenFcbruary bckllten haar Edel- w*erius°""

heden, dat de buiten-voordeden, door en d.
*

de Heer de Vlaming aan de Predikanten Burum.

wegens de moejelykheden by 't bezoeken
der buiten - Kerken toegelegt , by die

genen alleen , die- de Maleitfche Taal

leerden, en die de buiten-Kerken bezog-

tenj maar by geen andere Predikanten

zouden werden getrokken.

Dit voordeel nu beflaat alleen in het

trekken van twee Lallen Ryft, die, na

giffing , ieder dertig Ryxdaalders , öp
zyn meefte, wccrdig zyn. Een voor-

deel, dat in zich zelven niet naamwéer-
dig is, alzoo een Predikant veel meer

onkoften op zulk een Kerk-bezoeking
H heeft,

De bui-

ten-voor-

deelen

alleen de
Taalkun-
digen

toegelegt,
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%6$f. heeft, als dit voordeel uitmaken of op-

brengen kan.

Ook vernieuwden haar Edelheden we-

der vryfcherp die order, by haar in 't jaar

i(5j'f . gegeven, dat men de Predikanten,

die hunne bevelen niet ftipt wilden op-

volgen , of zich maar ergens tegen aan-

kantten , ten eerften opzenden zou , om
ze na 't Vaderland te laten vertrekken.

Met een woord egter zal ik 'er by-

voegen , dat men zich te binnen brengen

moet, dat 'er toen een Heer (die men
zei een Jefuit geweeft te zyn ) te weten

,

"Johan Maatzuiker , aan het roer van de

Hooge Regcering zat, en dat dierhalven

zulk een fchcrp bevel hem veel beter,

dan wel eenig ander recht Hervormden
opper-Landvoogd voegde.

Halt Ook gaven haar Edelheden nu laft,

Edelhe- dat nog de opzienders der Schooien,

bfeden de "°S '^^ Predikanten verandering nog

nieuwig- nieuwigheden zouden invoeren , alzoo

heden
. die teedere verftanden, daar door meer

omtrent ontroerd dan gedicht wierden.

Gods- ^^^ laatfte was wel een heerlyk bevel,

dicnft. was het maai* altyd gevolgd , maar in de

volgende tyden gaven de Overheden, die

het toen weer anders begrepen ( hoewel

zy het zoo wel niet verflonden , als deze)

wéér geheel anderen lall, makende geen

zwarigheit, om den teederen Inlander,

en een geheel volk
,

ja zoo veel volken

,

een geheele nieuwe Taal op te dringen

,

die zy zelf niet verftonden, en die hen

maar een Predikant wysmaakte de rechte

Taal van vrugt voor hen te zyn, daar

men niets erger bedenken kon , om hén

alle lufl tot onzen Godsdienft te bene-

men, alzoo zy egter traag genoeg van

zich zelvcn zyn, om die in een Taal,

die zy reeds verftaan, waar te nemen j

zynde het zeker, dat alle veranderingen,

hoe kleen ook , nadeelig voor den Inlan-

der zyn, en 't werk te rug zetten.

In 't laatft van dit jaar verzogten die

van Amboina, toen met hun drien hier

zynde, om nog vier Predikanten. Dit

begon wat beter te gelyken, om vrugt

onder zoo veelen te doen, hoewel dat in

verre na (mynes oordeels) voor zoo groo-

ten Oegft nog niet genoeg was.

D. Brou- ï" '^ laatft van 't jaar i6f8. vertrok

•weriusna D. Brouwerius van hier met een zeer
Batavia. Joffclyke getuigenis van zyn deugden

,

Godvrugtigheit , en geleerdhcit na Ba-

tavia , zonder dat die van Batavia be-

grypen konden , waarom men dien Heer,

op welken niets te zeggen viel, en die

men (na zyn eigen berigt) zeer licht

daar had konnen houden , zoo gemakke-
lyk liet flippen,

door zyn Deze D. Brouiverius heeft het Nieuwe
Eerw. Teftament en Genefis naderhand in 't

«' " laag Maleitfch overgezet, 't geen in de

later tyd in 't jaar 1668, en in 't jaar K558,

1687. gedrukt, en 't voornaam fte nut

werk voor die van Amboina, en andere

Kerken, geweeft is.

Ook was in dat zelve jaar D. Burum D.Burum

buiten dicnft mede na Batavia, wegens ook ver-

eigen halfterrigheit (waar over hy leed-
"olcken.

wezen betoond had) vertrokken. Een
zaak , die haar Edelheden ook zeer qua-

lyk opnamen.
Men had in dit jaar I<5f8. hier ook d. Rin-

D. Joannes Brougbron wel bekomen; giusoverr

maar ook D Ringius , den io<len No- l^*^^"-

vember
,

gelyk ook den Proponent

Joames van der Wee in dit jaar, geftor-

ven, verloren i waar door die van Am-
boina genoodzaakt wierden den 1 1 den

November na Ban da om den Taalkundi- De Taai-

gen D. Spil]ardus te verzoeken, die ook ^""i^'S^
.

nog in dit zelve jaar in December , hoe-
jj^jjus""

wel met veel ongenoegen van den Ker- hier.

kenraad van Banda , hier gekomen is.

D. Brougbron was dit jaar ook op D.Brougi

Honimoa, om te beter, 'én te eer, 't ^°".°P
.

Maleitfch te leeren, gelegt. Ook was ^°"!'

D. Joannes a Warmeloo hier weer uit

Banda gekomen, om 'er te blyven.

Een Ichoone eerft opgerichte Kerk Kerk

geraakte hier door een zware brand weg. verbrangi

In dit zelve jaar vonden haar Edelhe-

den goed, by hun fchryvens van den
ifden November, te belaften, dat de
Predikanten de Kerk- en School-bezoe-

kingen , zonder ophouden , en zoo dik- , .

,

wils, als het de gelegenheit toeliet,

moeften waarnemen, en dat de Heer
Landvoogd hen daar toe houden moèft, ••—

•
*^^

alzoo dat het voornaamftc van hun dienft

was, en zy daar voor hunne befolding

trokken. De Commiflaris Politycq

,

de Heer van Foorji ^ maakte den 4den

December ook bekend , dat de Heeren
Zeventhienen belaft hadden , dat de ver-

zending der Predikanten aan de Regee-
ring gelaten zou werden, zonder dat de
Kerkenraden zich daar mede zouden
hebben te bemoejen.

Ook fchreven haar Edelheden, uit laft De

der Heeren in 't Vaderland, de buiten- ^^'^^^^-
,

voordeden, die de Predikanten voor 't ]£„ ^^
'

waarnemen der School- en Kerk-bezoe- meer ^
kingen tot nog toe getrokken hadden, ^"^^*^

|

af, oordeelcnde dat zy verplicht waren ^^^f^ <\

dit voor hunne befolding, en rantzocn, fch»ft.

al mede waar te nemen j dog men ont-

floeg hen voortaan van 't waarnemen der

Huwelykfche zaakcn, En, of dat nog
niet genoeg was , men fchafte voortaan

ook af, de twee Ryxdaalders, maande-

lyks door de Predikanten voor een jon-

gen, of leerling uit de Inlanders ,
genoten.

Zoo dat het de Heeren dit jaar gewel-

dig op de Predikanten hier verzien had-

den, zonder dat ik merken kan, waar
over
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hier , behooren

1658. óver zy dit eenigzins verdienden: want
dat zy verplicht waren de bezoekingen
der buiten-Kerken en Schooien , ten

hunnen kolten, voor hunne befolding te

doen, was een groote misflag van die

Heeren, alzoo geen Predikanten in 't

Vaderland eenige buiten-dienften (hoe
naby ook) waarnemen, of zy werden
daar voor byzonder betaalt, omdat, als zy
byzondere moeite, en byzondere koften,

genoodzaakt zyn te doen, die immers in

redelykheit , zoo ook
byzonder betaald te werden.
Wat koften nu een Predikant, als hy

na buiten , of op 't gebergte , de Ker-
ken en Schooien bezoeken gaat, te doen
heeft , zullen wy naderhand op zyn plaats

toonen.

D.Burum I" 't jaar 16fp. is D. Burum weder
weêrhier. hier van Batavia gekomen.

Over 't fchryven der Broederen van

Batavia wegens zulk een loffelyke ge-

tuigenis , aan D. Brouwerius gegeven,
ftond de Atflbonfche Kerkenraad ver-

lleld , alzoo niemand van die genen , die

leefden, hem die gegeven had.

Zy hadden van zyn Eerw. niet na zyn
zin, maar na hun geweten getuigd, dog
zy giften , dat hy die van den overleden

D. Ringius in 't byzonder bekomen moeft

hebben, alzoo die in zyn leven nu en

dan wel gezegt had : Laat ons hem maar
een goede getuigenis geven: want anders

raken wy hem niet quyt. Ook hadden zy

in 't eerft al wat in hun vermogen was

,

gedaan, om 'de twee vertrokkene te hou-

den
,
gelyk D. Burum zelf had moeten

bekennen.

In dit jaar fchreef de Batavifche

Kerkenraad aan deze, dat het getal van

zesendertig Predikanten , die men bevo-

rens in ganfch Indien had, op vierentwin-

tig, door fchaarsheit , verminderd was.

Den loften September dezes jaars fchre-

ven die van Amboina na Batavia, dat 'er

wel honderd vyftig volwaflene gedoopt

,

en ook wel zoo veel ten Avondmaal toe-

S9

'tGetsl

der Pre-

dikanten

Dalndiën.

gelaten waren. Zy klaagden ook zeer
over het crgerlyk leven van D. Brongbron,
den welken zy al voor vier maanden
hadden moeten buiten dienft ftellen

, ge-
lyk de Heer Landvoogd hem ook zyn
foldye zedert onthouden had, in welken
ftaat hy nog wasj zoo dat zy nu hier
D. Burum en Spiljardus nog hadden j

welke cerfte in 't Maleitfch fraai toenam.
Waar D. JVarmeloo toen was, wete

ik niet uit te vinden, dan dat zyn Eerw.
naderhand, in 't jaar iö6i. van hier
na Macaflar vertrokken, aldaar overle-
den is.

D. Spiljardus Was dit jaar (dit is de
eerfte maal, dat my die zware togt en
poft van bezwaring voor de Predikanten
en Kerk van Amboina voorkomt) na
Ternate gewceft , om de Kerken en
Schooien aldaar te bezoeken , dat zy
vreesden , dat na dezen van hier wel
meer gefchieden mogt, alzoo de ge-
meinte daar kleen , en het zommige by-
na niet weerdig fcheen 'er een Predikant
te leggen 1 hoewel dat geheel mis was.
Ook was ïyn Eerw. dit jaar weer hier
gekomen.
D. Spiljardus had ook zeker kleen

Vraagboekjen, in 't jaar 1Ö20. door de
Synodus van Goes ingefteld , kort en
klaar in 't laag Maleitfch overgezet, het
welk zy nu nevens verfcheide Pfalmen,
en oude Maleitfche Gezangen na Batavia
zonden , met verzoek , dat de zelve
mogten gedrukt werden; waar by zy
ook voegden de verwèrring der Mohham-
medaanfche Godsdienft, door D. Spil-
jardus uit het Latyn in het Duitfch en
Maleitfch overgezet.

Ook verzogten zy nu nog twee ofdrie
Predikanten, en daar beneven de noodi^
ge Kerk- en Schooi-behoeften, te we-
ten, twee Bybels in Folio, drie hon-
derd Pfalm-boeken , twaalf groote dito,
twee honderd Catechifmen , Papier en
Pennen.

1659,

D.Broug.
bron bui-

ten dienft.

D. Burum
leerd

Maleits.

D. Spil-

jardus

had

Ternate
bezogt>

Eifch van
Kerk- en
School-

behoef-

ten.

DERDE HOO F Ö S'Tf g.

DOm. Janfonius/^r/if op Honimoa. '/ Getal der Ledematen hier. De Maleitfche
Tzüjierk ingevoerd. D. D. Walrand, en Caron, hier. D. Burum na Ternate.

Maleitfche boeken weer Jierk wrzeg/. •' D. Spiljardus neerftigheit geprezen. Het
verdere door D. D. Spiljardus,^» Brouwerius vertaald, 't Maleits van D. Molani Pre-
dikstiën, -te hoog bevonden. De Heer Cos, en de Heer Huftaart wakkere Voefter-
heeren der Kerke. Klagten van haar Edelhcdcn over de Predikanten hier. D. D.
van den Sweerden, en Akendam, hier. Klagten over gebrek van boeken. Sihryvens
van de Glaffis van Amfterdam beantwoord. Fyf taalkundige Predikanten hier.

Buiten-voordeden aan de 'Taalkundigen, ^c. weer toegejiaan. Duitfche School op-
gericht. Id.WArznd overleden, enD.SfW^xtóus afgezet. D. van den Sweerden c/
Honimoa, D. Sibelius hier. Moejelykheden met D. van den Sweerden, '/ Schip di

H 4 mi-
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Walvifch verongelukt. Die van de Regecring onttrekken zich' den Kerken-dienfi.

53y/ (/fr Kerken-vergadering. De Gnuif/ö/ ^iOTponznt gevorderd. D. de Graaf/»

Banda overleden. D. de Buck na Ternate. Klagtea der Predikanten over den Heer

JVJarville. En 'Oan de Regeering over D. van den Sweerdcn. fFaar op de Land-

voogd hem voor een tyd afzet: Dog zier onbevoegd. De Heer M-ivvïïïs ber/Ield

D. van den Sweerden. Zyne verdere laónderljke handelingen. Brief frt« Je ClaiVis

van Amtlerdam. D. van den Sweerden in Ternate gelegt. Dankdag over Macaflars

oveyivinning. Feeh van Manipa, en Boftoa, gedoopt. Antwoord op de brief van de

Claffis van Amfterdam. • D. Pais/?w, en D. de Buck /«//rwrt Batavia. Twee Poli-

tycque leden om de Schooien te bezoeken. De Heer Marville V handelingen op Batavia

afgekeurd. De Ufi harer Edellieden mH ^e Regenten, niet opgevolgd. D.dc Buck
hier lueder .,

en D. Montanus //>>ƒ. Dié van Batavia veizo'ekcn H oordeelvan deze

Kerk. Dank-brief, en nieuw verzoek vat^ de Heer Speelman om cch Danlcda^. De
buiten-voordcclen der 'taalkundigen boven V inkomen van een Predikant. Laji hater

Edclhedèn omtretit de rang der Predikanten. Bericht ivegens de bcfnydenis van den

Inlander. Middelen daar tegen gebruikt. 'Die van Tcrnztc verzoeken om een Frcdi"

kant. D. Montanus 'er na toe gezonden.
\

De Claflïs van Atnftérdam beantwoord dè

vragen dezer Kerk.' Hun fchryven aan de Claffis over verfcheide zaaken. Bevel harer

Edellieden' ow¥rf»/ de Predikanten, en Opficrhoofden, oni rnalkc.nderen'te eerstt. .

D. Caroi; $ gefchil met de Heer Francx.
|

Die van Macaflar verzogten Maleitfchè

boeken, '&c. van hier. Piroe Ghriften geworden. Die van Banda verzoeken om
Maleitfche boeken. D. Mdritanus op Oma gcplaatji. Moorfch Prielter werd

Ljdmaat.- D. Struis hier. D. Montanu^ aan V Kalleel, D. Struis op Oma >»

P( -Pere^rinus o;> Honimoa gelegt. D. Struis op Cerani. D Huismdn bevolen Ma*
kits t-ekcren-: De ^Heer Hurdt^ een deftig Voefterheer der Kerke

^ Jield verfcheidt

goede dingen in. De Ambonfcöe Kerken-oider. '

JI7S r::

ifiCo.

D. Janro-

niiis ikrf:

op Ho-
nimoa.

't Getal

der Lïdet

mafen ,;

liiar. i-ji

De Ma-
kit/.e

Taalfterk

inge-

voerd.

D. D.
Walrand,
cnCaron,
hier.

'N 't jaar<i^<S>, den I3<ie£i January,

qutim 'hier D. Coriielius Janfonius'.,

die ten eerrten op Honirtioa gelegd

wierdj' dog hy Itierf daar dit zelve

'^T^jaaiifin Noveröbca-i-.ihi::!.'.!"^

Den zjften Janüary had-men beflotcn

geen findercj dan onderwezene Heidenen,

te d(j>.©pE/ii:-,'JVlet: Y>i Brougbron. iïonden

de zaaken nog,' als. te voren , die ook in

Jupjrbqiten diönft van hier vertrok.

Den zoden Septenïbcr fchreven zy

,

d;itj,ïe;Mge 'honderden op belydenis' ge-

doopt., tn tent: Avondmaal toegelaten,

CB/^iat ajle de Ledematen in geheel Am^
bpinüorrttr^tniidtfizend in geial-waren.

, Zyycizogten.ook om Maleitfche boc-

|^É;n,;,fl]ztio de'Inlartdcrs het Duitfch niet

konden leercn. Zy moeiten in 't^noodi-

gen een Tolk in 't Ambonfch by zich

hebben, of, dat zy anders niet konden

te recht geraakcn. Zy maanden egter

de Meeftcrs -anftig aan ,,,oni de lylaleif-

fcheTaalintèvb^ei]. '. U ' '

Dit jaar ging D. Spiljardui de TeVna-

taanichc Kerken en Schooien weder be-

zoeken,:' en tjuara 4ri 't -laatile-vin 't jaar

daa^iaan cerlt,wc& bier. /' ,

"

t-'-Van Batavia wiirén in 't jaar ifiöi','

deii! i 3<1ed ' Murt ook hier gekomen
D. 'JFalt-artd-mt Zeeland \ en D. Prancois

Qtirc^ van Firando, vah de Glaflis van

ArnÜeidhm gezonden, welke eeritc op
Hóftimoa, en dc laatlte' aai\ 't Raftcfel

geplaatft wièrd. Ook verlcheen hier

den 6den Mria.rtl'iberiui Peltetier^ die in
September Krankbezoeker wierd;.^ ^ "

-!-v: i n

D. Burum was, volgens bevel harer

Edelheden, na 'Ternate gezonden om diè

Kerken te bezoeken , daar zyn Eerw.
^

was D. Janfonius niet overleden , zou
gebleven hebben , alzoo 't veel beter

was, dat daar een Predikant vaft blee£

Hy quam onverrichter zake te rug j

dog men zond zyn Eerw. 'er weer na
toe in July.

Zy verzogten zeer om Maleitfche en
niét om Duitfchfe boeken,. i:n in dat jaar

nog om vjer of vyf Predikanten, alzoo

de dienlt hier zwaar was, de Kerk- en
School-bezockingen in 't gebergte , ea
elders, moejclyk , en daar toe jonge

^

Iterke, Taalkundige mannen van nooden
waren. . Dit verzogten zy te meer, al-

zoo D. Burum op zyn eigen verzoek in

Ternate gebleven. was. > f •"/ ;^':-- :'?

Die van Batavia prezen D. Spiljardus

over zyne neerllighcit, dog waren van

oordeel, dat . nfieq, mqt het drukken,
vo«'?tl wznzyA^ Veriucrring der Mohham-
incdaanfche Godsdienfl , niet te haalUg

zyn moeft, alzoo 'er in Duitibhland een

bock van Johmts^ArMrete , Canfujiófi^
Mohhanifneditihe genaamd , met kennis êa
goedvinden van de Heet yoetius uitge-

komen was. "
,

.

'

^ D. :fir«i'j/»;/»B)-35on' Van daal* door haar

Edelheden nu Barida gezonden werden, i'

D. ^Spiljdrda!y in 't laatft van 't jaar

wfcêr hier gekomen zynde, zou deh Ma-
leitfqlTcn dienlt aiowtme Hier waarnèrnen",

rot'dat de andere broeders in Üènt zbudeti

zyu^ |>redikcnüë defeatUe óndertunchen

's Son-

i66t:

D. Bu-
rum na

Ternatci

i^-^r^l ff»

D. SpiP
jardus

neerflig-

hiit ge-

prezen.

"tVerdere
door D.
D. Spil-

jardus.en

Brouwe-
rius, ver-

taald.



VANDEN G O D S D I E N S T; 6t

t66t.

VanD.
Molani
Predika-

tién

's Sotidags tweemaal in het Duitfch.

Ook bleek my uit een Kerkelyk gefchrift

van den 8'lïi Augully dezes jaars dat

D. Spiljardiis de elf laatile Propheren
,

en D. Brouzverius den Propheet Hofeas

overgezet had , hoewel ik daar noit iets vnn

gezien , nog verder daar af gehoord hebbe.

Die van Banda zonden dit jaar den
loften Jiily iian die van Amboina eenige

Predikaticn, in de Maleitfche Taal door

1). Molanus aldaar

't Maleits

te hoog
bevon-

den.

gaven die van Amboina den

De Heer
Cos en

de Heer
Huftaart

Voefter-

heeren

der Ker-
ke.

opgeltciu, en door
Gabrïél Nacke^ wel eer Xrankbezoeker,
en door een Inlandfch Schoolmecfter,
nagezien, en goedgekeurd j verzoekende
dat zy de zelve, als ook eenige Pftlmen
in rym , door eenige Broeders in Am-
boina geliefden te laten overzien ; dat door
de Heer Rmnphius , Hoofd op Hiln,

Philip du P;w,Meeilcr Thomas Rodrtgoi^

eenen Hem ik M'^arelci , en meer andere

gefchjed is.

Hier op
lyden September tot antwoord , dat

eenige fcdeMc in de ' Maleitfche Taal
geoeffende mannen die Predikatiën na-

gezien, die goed, rechtzinnig,: klaar en

duidelyk, dog voor den gemeenen man wat
zwaar en te hoog Maleits om het te ver-

ftaan bevonden hadden j mogende wel
lydcn^ dat die de gemeinte voorgele5;en

,

maar wénfchende, dat zy nog wat dui-

delyker opgelleld wierden.

Den 2j-llen September fchreven die

van Ambon aan de Chriftclyke Synodus
Van Noord- Holland, en gaven haar Eerw,
kennis van het toevloejcn van veel Hei-
denen tot den fchoot der Kerke , van de

welke niet alleen vden gedoopt, maar
ook velen ten Avondmaal toegelaten

wierden ; dog zy kla;igden zeer over ge-

brek van boeken, en vooral van de ge-

meene bekende , te weten , de Cate-

chifmen en Aldegonde van D. Dankaarts^

en de Predikatiën van D. IViltens^ alzoo

de Schooien daar af geheel onvoorzien

waren.

By fchryvens in die zelve maand na
Batavia prezen zy den Heer Landvoogd
Cos zeer, als een groot yveraar en bevor-

deraar in het voortplanten der Chriflely-

ke Godsdicnft, gelyk zyn Ed. ook zorg
gedrageh had , dat het bezoeken der

buiten-Kerken op 't gebergte voortaan

gernakkelyker, en niet meer te voet,

maar te peerd , en aldus meermalen jge-
fchieden zoude.

Zy verzogten ook wederom, dat her

overgezet Vvageboekje van D. Spiljardiis

(dat al over vier jaaren door D. a War^
tneloo overzien en verbeterd was) varn

haar Ecrw. mede nagezien, en dan, tot

dienfl: van deze gemeitite gedrukt mogt
werden , alzoo het maar na hare goed-
keuring wachtt».

Men gaf mede den zSften December, 1661;

in 't jaar i6öl , een hccrlyLe Kerkelyke
getuigenis aan den Heer Landvoogd
Hiifiaart^ waarin zyn Ed. als -een God-
vrugtig vredelievend, en yverig Vociter-
hetr van de Kei-k , als een vooritander

van den Godsdicnlb, en als een vriend

der Predikanten , zeer geprezen wierd.

Ook fchreef de Kcrkcnraad in 't by-
zonder aan den Heer opper- Landvoogd
Maatzuiker^ mankten zyn Edelheid de
dagclyks toenemende en bloejende ftaat

dezer Kerke bekend , vcrzoiiten zyn
Edelheid dierhalven \ oor ziilk een groote
gemeinte om nog vier of vyf weigeoef-
fende Predikanten.

In dit iaar klaagden haar Edelheden Khgten
over de Predikanten van Amboina, dat l'^rer

zy
tigdcn.

In 't

zich zelven te veel mac,t aanma- Edelhc-

den over

de Predi-

jaar i66t. fchreven die van Ba- kanten

tavia aan die van A.n"ibo;na, dat zy haar ^i^f-

Eerw. als nog raadden by de vorige ge-
woone Formulieren te blyvcn, verzoe-
kende, dat D. Spiljardus, nu veel verder,

dan wel bevorens, in de Maleitfche Taal
gekomen, zyn boekje nog eens geliefde

na te zien.

Matthys Janszen , van Dordrecht
,

Krankbezoeïcèr op 't fchip de Walvifch ,

quam in April hier leggen.

Dit jaar quam ook hier D. D. Joannes d. D.
van de Sincerden en Godefridus van Jken- van den

da'm^ Van 't Claflis van Walcheren, en Sweer-

van Hoorn, uitgezonden, van de welke ^i^en-
de cerfte aan 't Kaflcel, en de laatile in dam, hier*

April op 't eiland Oma wierd geplaatll,

't geen by 't lot zoo gevallen was, zoo
dat hier nu vyf Predikanten, drie Taal-
kundige, en zy in Haat waren , om hier

te zamen veel vrugt te doen.

Zy bragten hier ook de twee Krank-
bezoekcrs Arnold Hertrand, en "Joannes

de Graaft van welke de eerfle aan 't Ka-
lleel , en de laatltc op NoefTa Lacet
gelegt was. Ook ocflendc de Graaf zich

onder D. M'^alrand in 't proponeren
,

verwonderd zynde , dat de Batavifche

Broeders hem niet zoo wel , als den an-

deren, hen aanbevolen hadden, alzoo hy
loffelyke getuigeniflen van zyne ihidicn

onder D. Fogelzang medegcbragt had.

Men klaagde van hier weer zeer flerk Klagten

over gebrek van Maleitfche School- over ge-

boeken. Men had geen eenen Cate-

chifmus, of Aldegonde meer, en die te

vergeefs op hun fchryvens verwagt, waar

door de Schooien vervielen.

In dit jaar fchynt D. a If-^armcloo uit

Banda weer hier gekomen , en met D,
Burim (die uit Ternate overquam ) van

hier na Macaflar vertrokken te zyn, al-

waar de eerfle quam te fterven.

brek van

boeken.

H 5
Ook
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61
Ook ontfingen die van Amboinafchry-

vens van de Claffis van Amiteidam, wel-

ke in 'c laatfte van dit jaar weder ant-

woord toezonden , met bericht van de

bloejende ilaat dezer Kerken, nu met

vyf Taalkundige Predikanten, te weten

D. D. SpilJarduSf IValrand^ Caron, van

de Siveerdcn , en van Akendam , voorzienj

die om de drie maanden by beurten de

Kerken en Schooien in het gebergte be-

zoglen, om door hunnen yver en heer-

fligheit den tragen Inlander meer en

meer op te wekken, alzoo de Schooien

dodr gebrek van noodige boeken j die

Ry van Batavia wel eifchten, maar niet

kregen, grootelyks vervielen, en de kin-

deren fterk verliepen.

In de maand van July quamen 'er van

Noefla Laoet flegte getuigeniflen van

den Krankbezoeker de Graaf ^ als dat

hy zyn ampt en verdere ftudie traag

waarnam.
Haar Edelheden vonden ook goed, by

fchryvens van den ló^en January dezes

jaars het bovengemeld afgefchreven bui-

ten - voordeel , aan de Predikanten, die

de buiten - Kerken bezochten, en in 't

Maleitfch predikten, voor hunne bui-

ten-gemeene dienften wcêr toe te ftaan.

Ook oordeelden haar Edelheden by haar

fchryvens van den zyften November
het Oatechizecren onder den Inlander

van veel meer vrugt, dan het Prediken j

voegende hier by, dat de Mooren van

Ajer Sakoela (by de Laha) indien zy

geen Chriftenen wilden werden , van

daar op een andere plaats moellen werden

gelegt,

Den iiden December wierd 'er ook

een Duitfche School , onder den School-

meefter en Ziekentroollér Bertrand op-

gericht.

In 't jaar 1665. is de wakkere en zeer

Taalkundige D. IValrand in November
overleden, dat een groote flag voor de

Kerk van Amboina was, waar by nog
een tweede van geen minder gewicht

quani, dat D. Spiljardus niet alleen zeer

ergcrlyk in zyn huis met zyn Huisvrouw,

maar ook zoo buitenfporig met andere

buiten 's huis geleefd hadde, dat men
hem, na verfchcide vergeeffche verma-

ningen ,
geheel en al van zyn dienft had

moeten afzetten , dat al den iSften Fe-

bruary gcfchied was , waar van zy cgter

geen kennis ter wereld na Batavia (gelyfc

behoorde) gegeven hadden.

Den I iden April dezes jaars wierd be-

floten ( alzoo men bevorens Papillen , &c.
over kinderen had laten ten l>Dop liaan

)

geen andere Getuigen over iemand, dan

van den Hervormden Godsdienit , te htcn
ftaan , dat eenparig goedgevonden wierd

van ftoel af te kondigen. Ook quam

D. Spiljardus dit jaar in Juny van hier na

Batavia buiten dienfl te vertrekken, en
verfcheen den p<leiï J'.ily daar in de verga-

dering, gelyk de Krankbezoeker Ber-
trand daar den ?.4flen September quam.

In 't jaar 1664. Wierd D. van Aken'
dam van Batavia door haar Edelheden

(zonder de Batavifche Kerkenraad 'er

eenige kennis van te geven) belalb na

Ternate ( waar na toe zyn Eerw. ook
vertrok ) te gaan j dog hier was wéér
van Batavia D. Simon de Biick^ door de

Claffis van Rotterdam gezonden, geko-

men, en aan het Katleel geplaatll.

Den liften Maart wierd als Ouderling

op Honimoa Francifco Mole, Pati van

Siri-Sorri, gekoren, een man die daar

lang opper-Meefter geweeft was.

D. van de Sweerden wierd in January ^

volgens eenparig befluit van den Kerken-

raad en van de Regering , alzoo zyn

Eerw. nu zeer Taalkundig was, in de

plaats van D. l^Falrand , op Honimoa
geplaacft. Zyn Eerw. weigerde dit in

't eerfle, verzoekende na Batavia te ver-

trekken} dog nam het uit Politycque

redenen, en andere inzigten, egter den
loden aan, hoewel hy daar na wéér alles

verwierp.

D. Petrus Sibelius, na Banda van Ba-

tavia gezonden} dog door fchipbreuk in

Ternate ( alwaar zyn Eerw. den dien ft tot

de komft van D. van Akendam waarge-

nomen had) en daar na hier gekomen,
was in April met de Heer Landvoogd
van Dam , hier wegens de dood van de

Heer Landvoogd Cos in February ver-

fchenen, lam na Banda vertrokken.

Tn November bleek, dat D. van den

Sweerden niet weinig met den Kerken-
raad overhoop lag , in zoo verre dat de

zelve hem naderhand als geen lid meer
erkennen wilden , alzoo zyn Eerw. niet

na Honimoa had willen gaan.

Die van Batavia, verllaan hebbende,

dat de Kerkenraad van Amboina in 't

voorleden jaar 16Ö3. geen fchryvens van

haar Eerws. bekomen had, giften dat

haren brief met het verongelukte fchip

de Walvifch mede zou t'zoek geraakt

zyn.

In dit jaar hadden die van Amboina
wel een redelyk getal van boeken, dog
in verre na zoo veel 'er niet bekomen

,

als zy 'er den i zden September in 't jaar

\66z. al verzogt hadden.

Zy beklaagden zich zeer over het ver-

lies van den Heer Landvoogd Cos^ als

zynde geweeft een zeer Godvrugtig

Voefterheer van de Kerk en yveraar voor

den welftand en de voortplanting van het

Chriftendom. Ook verzogtcn zy by
haar fchr)'vens den loden Mai om nog

een Predikant , en dat de Graaf tot

Pro-
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Proponent mogt gevordeid , in foldye

verbeterd, en dan, even als de Propo-
nent , D. JoaK/tes 'üan der Wee , op
Noefla Laoet gelegt werden.

Omtrent dezen tyd onttrokken zich

. verfcheide lieden uit de Dienaaren der
• E. Maatfchappy (onder voorgeven dat

zy leden van den Politycquen Rr.ad wa-
ren) om tot Ouderlingen of Diaconen
verkoren te werden , dut hier by die van
de Regeering (even als of het beneden
hun rang was , daar in het Vaderland in

de meefte fteden de Heeren Borgermec-
ileren zich verweerdigen als leden in de
Kerkenraden te zitten) zoo in trein ge-

houden werd, ftaande niet toe, dat

iemand uit den Raad der Regeering daar

toe mag verkoren werden.

Men had ook goedgevonden alle

maanden op den aden (buiten dat 'er alle

drie maanden nog een byzondere verga-

dering was) bchoorlyke Kerk- vergade-
ring te houden.

In 't jaa» i66f. wierd de Krank-
bezoeker de Graaf ^ volgens verkregen

verlof van Batavia, den ijden April, na

behoorlyk onderzoek van zyne bequaam-
heit door D. van de Siveerden (waar
mede hy eenparig genoegen gaf) voor

den Kerkenraad alhier tot Proponent
gevorderd, waar van by fchryvens van

den 4den AuguAy kennis aan den Kerken-
raad van Batavia gegeven , en zyne ver-

dere bevordering by nader gelegenheit

verzogt wierd j waar op die van Batavia

den lyden November daar aan fchreven

,

dat zy 't verzoek van den Proponent de

Graaf voorgedragen , en daar op tot ant-

woord bekomen hadden, dat hy eerft

eenigen tyd in Banda zou gebruikt wer-

den, om hem dan naderhand, op aldaar

gegevene preuven van zyne bequaamheit

en neerftigheit, te helpen.

Na dat men ook met D. van de

Sweerden veel moeite over zyne verplaat-

zing na Honimoa gehad had , wierd zyn
Eerw. , door tufl'chen-fpraak van den

Heer Landvoogd van Dam, van den

Kerkenraad den i^en Maart weer als een

lid van de vergadering , dat hy zedert die

rooejelykheden niet geweeft was, er-

kend, en die ook nu eerfl fchynd na
Honimoa vertrokken te zyn.

Den i4den September fchreven die

van Amboina aan de Eerw. Claflis van
Amfterdam, doende een eifch van de
npodige boeken.

In 't jaar 1666. maakte deze Kerken-
raad den zfften Augufty aan die van Ba-
tavia bekend, dat D. de Graaf by de
komft vanden nieuwen Heer Landvoogd,
Pieter Marville , ten eerflen in foldye

verhoogd, en na Banda was verzonden,
alwaar hy weinig maanden na zyn

komft , nog weinige goede preuven ge-
geven hebbende , overleden is. Ook
maakten zy bekend ,. dat D. de Buck
ter order harer Edelheden in February na
Tcrnate vertrokken was om die Kerk te

bezoeken, dog hadden vernomen, dat

zyn Eerw. , na zyn werk aldaar afgedaan
te hebben, tuflchen Ternate en de kuft
van Manado nog fworf.

De Kerkenraad van Amboina klaagde
ook over de groote moejelyk heden, die

zy met den Heer Marvilie gehad , en die

zich
(
gelyk hy byna met iedereen over

hoop lag) allenthalven betoond had een
beitryder van het Kerkelyk recht, en
een vyand van de Predikanten te zyn.

Den i4den Juny had de Commiflaris
Politicus, de Heer Eumphiiis, over D.
van de Siveerden geklaagd , dat hy op
Honimoa met zaaken, die de Regee-
ring aangingen, als met 't bouwen van
het huis van den Predikant, en van de
Kerk, zich bemoeide, en zich tegen de
Regeering aankantte , waar over die Re-
gcering hem buiten clcn dienft voor een
tyd wilde gefield hebben; maar hier om-
trent wierd van de Kerkenraad geoor-
deeld , dat by zoo een gefchrift der Re-
geering het ganfch oordeel van den Ker-
kenraad afgefneden , en benomen wierd

,

weshalven zy niet genegen waren op dit

gefchrift te antwoorden.

Den 5 den July geraakte zyn Eerw. in

Gerichts-gefchil , en wierd hem 't Avond-
maal ontzegt.

Daar op matigde de Heer Landvoogd
zich aan , D. van de S'weerden van zyne
zitting in vergadering en van zyn ampt
te berooven , tot al het welk de Ker-
kenraad zyn Agtbaarheit onbevoegd oor-

deelde, alzoo die gene, die de Predikan-
ten aanllelden,henook moeften afzetten,

dat het werk van Kerkenraaden, Claflen,

en Synoden} dog geenzins van de Re-
geering was.

Dit bewezen die van den Kerkenraad
zeer kragtig met den yp. Art. van de
Synodus van Dordrecht, in 't jaar i<5i8.

gehouden, die de Predikanten , na Indien

vertrekkende, by de Gevolraagtigden der

Claflen moeten onderteekenen.

Daar op liet de Heer Landvoogd
door den Politycquen Commiflaris den
i^den July bewys vorderen, van dathy in

't regt der Kerkelyke, by 't afzetten van

D. van de Siveerden, &c., getreden was.

Dit wierd zyn Agtbaarheit klaar ge-

toond by een omftandig bericht, waar
by bleek, dat het ftraffcn en afzetten

van alle Kerkelyke perzoonen uit kragte

van den voornoemden Artykel aan de

Kerkelyke wel uitdrukkelyk gelaten

wierd , waar mede de Synodus van Emb-
den Canone JJ. in 't jaar ifyi. (daar de

op-
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opfchorting van Predikanten aan den

Kcrkenraad gelteld wicrd ) ook die van

Dordrecht in 't jaar ifjS. Canone 99 i

die van Middelburg in 't jaar .ifSi ,

Canone 64, die van 's Gravenhagen in

't jaar ifpS. Canone 36, en die van

Middelburg in 't jaar ifpi. Canone f8,
overeenftemden , alle welke Synodale bc-

fluiten de Predikanten ,
gelyk uit hunne

Beroep-brieven, en Inftruélien, in 't ge-

meen bleek, na Indien gaande, buiten

dat ook de Heeren Bewindhebberen , ten

bewyze, dat die zich mede daar aan

gedroegen
,
gewoon waren te ondertee-

kenen, behalven dat die Heeren Bewind-

hebberen Art. I. wel uitdrukkelyk be-

lallen, dat alle Predikanten en Zieken-

troollers zich na die lnftru£tie, en de

verdere Claflkale orders zullen hebben te

fchikken.

Verder droegen zy voor aan dien barf-

fen en kregeligen Heer Landvoogd het

voorbeeld van den Heer Landvoogd Cos^

die zich met 't afzetten van O. Spiljardus

niet bemoeid, gelyk ook zyn Ed.,

wanneer D. Spiljardus door den Raad des

Gerichts aangelproken wierd, wel uit-

drukkelyk bekend gemaakt had , dat

die Raad , zonder zich eenigzins met
het Kerkelyke te bemocjen , hem alleen

voor zoo verre hyPolitikely k fchuldig was,

geftraff, en afgezet hadde , alles, dat

Kerkelyk was , aan de Kerk latende.

Hier op dede de Heer Marville nader

bekend maken, dat de bevelen der E.

Maatfchappy medebragten, dat het aan

de Overigheit (lond Predikanten af te

zetten, fchoon dat met de Inilruftie,

den Predikanten medegegeven, llryden

mogt. Egter vond hy goed D. van de

Sweerden weer in zyn vollen dienil te her-

Itellcn , het gene de Broederen mede
llaande hielden niet het werk van den

Heer Landvoogd, maar het hunne, en

een nieuwe inbreuk op het Kerkelyk

recht te zyn, antwoordende met veel

zedigheit, en na waarheit op een zeer

fcherp gefchrift van de Regeering.

Zyn voornemen was ook geweeft, om
D. van de Sweerden door den Raad des

Gerichts te doen aanfpreeken) dog zyn

Agtbaarhcit het dit daar by zitten, en

beloofde dit niet te doen.

Dit alles nu zoo voorgegaan zynde

,

vond die onrultige Landvoogd goed, om
D. van de Siveerden den i6"en July bui-

ten kennis van den Kerkenraad van Ho-
nimoa te lichten, aan het Kafteel te

plaatzen , en na dien tyd den zelvcn zeer

onovdentelyk , en buiten kennis van den

Kerkenraad voor een tyd buiten zyn
dienft te ftellen, 't geen ook de reden

was, dat zyn Eerw. naderhand door haar i

Edelheden na Tcrnate gezonden is j van I

al welke zware bewegingen de oorzaak i^w;
was, dat D. van de Siveerden een oude
Kerk op Honimoa omver geworpen, de

grondflag van een nieuwe Kerk, en van
een Predi kants huis, gelegt had 5 dat zyn
Eerw. liever aan het Opperhoofd had

behooren te laten, alzoo dat des Predi-

dikants werk niet was.

De Landvoogd , wetende , datD . Caro»
dit Kerkelyk bericht tegen hem opge-
iteld, en voelende, dat hy hem redelyk

pal gezet had, was zeer tegen dien Heer
verbitterd, weshalven zyn Agtbaarheit,

om zich aan hem te wreeken, goed vond
te belallen, dat zyn Eerw. den zpften

September in D, van de Siveerden 'STphats

na Honimoa zou hebben te gaan. De
Kerkenraad oordeelde , op dit gefchrift

der Regeering , door den Commifiaris

Politycq Rumphius ingediend, wel een

Predikant op Honimoa noodigj dog
keurde beter, D. de Buck derwaards te

zenden, die nu uit Ternate al weêrge-
komcn was, en aldaar Muleyo, Tagu-
landa , Batsjan, Manado , en Sangir,

bezocht had.

Den iften 0£tober belaft te zyn Agt-
baarheit weder, dat D. Caronnz Honi-
moa zou gaan , en dat ook ieder Predi-

kant daar voortaan twee jaaren leggen

zou. De Kerkenraad vond dit alles mede
goed. Zyn Eerw. kantte zich in 't ecrft

niet weinig hier tegen j dog nam het

eindelyk, alzoo hy nu gedwongen was,
den ziften November aan} ook zou dat

voortgang gehad hebben, indien D. va»
de Sweerden 't jaar daar aan niet na Ter-
nate vertrokken was.

In dit zelve jaar had deze Kerken- Brief van

raad weder een brief van de Eerw. Claflis ''^ Claffis

van Amlterdam van den jden April des
fterdam."

jaars i66f. ontfangen.
*

In 't jaar 1667, den loden February,
belallte de Heer Landvoogd .weer, dat
D. Caron na Honimoa zou gaan; dog dit

ging nu niet voort, alzoo haar Edelhe-
den, die f gelyk ook de Kerkenraad van
Batavia) al deze handelingen van zvn
Agtbaarhcit omtrent D. van de Siveerden^

en den Kerkenraad, vlak tegen het Ker-
kelyk recht , en tegen de gewoonten
hierin Indien, aanloopende, zeer quaad I'- ^an

keurden, D. van de Sweerden bevalen na
°'^^^"''..

1 ernate te gaan , om daar te biyven , Tcrnate

waar door deze Kerk van Amboina nu zd^gu

van den zwaren laft, van die Kerk te

moeten bezoeken, ontheft, en D. Caron '

verlolt was, van na Honimoa te gaan;
ook quam die bittere vervolger van zyn

,

Eerw. in dit jaar te fterven.

Men had, volgens laft van den Heer Dank-

opper-Veldheer , en Zeevoogd , Speel- ^''"^^

man hier een algcmeencn Dankdag over overwin-
de overwinning, door zyn Ed. op ning,

Ma-
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Macaflar bevogten
,

gehouden, waar
voor zyn Ed. den jden December dezen

Kerkenraad bedankte.

Ook had deze Kerkenraad zyn Edel-

heid den Heer iMaatzuiker met een brief-

ken voor de twee kaflen met boeken, en

School - behoeften , dit jaar ontfangen,

bedankt, en zyn Ed. verder bekend ge-

maakt , dat de Schooien nu over de

veertig fterk , en dat ook verfcheide be-

jaarde Moeren, en kinderen, van Ma-
nipa, en Bonoa, in Oftober van dit jaar

gedoopt waren, alzoo die van Bonoa,
en ook eenige van Manipa (waar onder
ook eenige jonge Orangkaja's van To-
milehoe , en Toeban waren) dit jaar

Chriften geworden zyn; hoewel dit met
die laatilc in 't jaar 1669. eerft recht

aanging.

De Heer Speelman y dit jaar hier ge-

komen, bclalhe, dat de papieren ten lafte

van D, Caron door de Heer Mayville
quaadaardig verzameld, en geboekt, uit

het befluit - bcfek van den Raad zouden

gelicht werden.

Haar Eerw. beantwoordden nu ook
den brief van de Eerw. Claffis van Am-
flerdam laatft ontfangen , maakten den

Haat dezer Kerken bekend , en verzogten

haar Eerw. oordeel over den Doop en

het ten Avondmaal-gaan der bejaarden,

welk laatfte alhier ten eerllen niet mede
toegeftaan is. Als mede, of de Doop
niet bediend mag werden aan kinderen

van Heidenen en Mooren , onder belofte

v^n hen, nu onder Chrillen-overheden

zynde, in de Chriftelyke Godsdienfl op
te voeden.

In 't jaar 1668. quam hier den i fden

Maart als Predikant D. Corneliiis Pais,

gewezen Predikant tot Eenigenburg

,

door die van' Enkhuizen uitgezonden.

Dog deze Heer (gelyk haar Eerw. alhier

in July na Batavia fchrcven) was lang

ziek geweeftj ook had D. de Buck ze-

den zyn komft uit Ternate niet veel

gezondheit gehad , en meeften tyd lam
gelegen, gelyk zyn Eerw. nu noch was,

weshalven hy den 4den July na Batavia

met het Jacht Vlieland vertrok.

Van de vier hierleggende Krankbe-
zoekers was jidriaan Ferftege om quaad
gedrag verhuift.

Den liften September gaven zy aan

zyn Edelheid ook kennis van alles, be-

dankende zyn Edelheid voor de verzorg-

de Kerk- en School -behoeften. Ook
voegden zy hier by, dat de Regeering
alhier geen verder beweging, om een

.
Predikant na Honimoa te zenden ge-

. maakt , maar dat de zelve , volgens lall:

dit jaar van haar Edclheden den uden
January bekomen , twee Politycque Le-
den verkoren had, om de Schooien van

III. Deel.

^s
Eeytimor, en die van de UliafTers, bui-
ten den gewoonen tyd, gade te ilam,
en de Meellers aldaar op 't onvoorzicniie

te overvallen, waar door de Schooien
in een beteren Hand flonden gebragt te

werden.

Die van der\ Eerw. Kerkenraad tot

Batavia prezen zeer, dat D. Carcn aan
't Kafteel gebleven, en volgens de Heer
Marville !s driftigcn lall niet na Honimoa
vertrokken was.

Haar Edclheden hadden by haarfchry-
vens van den i iden January dezes jaars

ook de foldye der Schoolmeefters op vier

Ryxdaalders bepaald, en verder belafl

geen Jongens boven de zeftien, nog de
Meiskens boven de twaalf jaaren, inde
School te houden, bevelende toen ook
een Meeltcr op Manipa, en een op Bonoa,
te leggen.

Dit jaar waren 'er weer veel op die

twee eilanden gedoopt.
Het was mede een deftige laft, die haar

Edclheden den i4den February dezes
jaars aan die van de Regering alhier

gaven , dat de lieden van het eerde aan-

zien onder hen zomtyds zouden hebben
in de Maleitfchc Kerk te komen ; maar
daar wierd toen en vervolgens zeer wei-
nig opgelet

,
ja in myn tyd is 't byna

nok opgevolgd, alzoo ik niet wete'oit
een Landvoogd, of Tweeden aldaar, dan
nu en dan alleen den Heer Padl/rugge

,
ge-

zien te hebben.

Het drukken der Catechifmen is ern-
ftig van hier verzogt , en zyn 't jaar daar
aan ook in de nieuwe Drukkery op Ba-
tavia h^drukt.

In 't jaar i66p. den ipden AJaart quam
D. de Buck hier weder, doa is door

i66g.

De Heer
Mawille

'shaiide-

lingeii op
Bativia

afge-

keurd.

Laü lia-

rcr Edel-

liL'den

nnn de

Regen-
ten , niet

opge-

volgd!

, dog
lamheit den ió'Jen Oftober daar aan

overleden.

Ook verfcheen hier D. Jacobus Mok
tanuSt uitgezonden door 't Clailïs van

Hoorn, den ipdcn February, mede-
brengende den Krankbezoeker Jan Jans-
zoon "van IVeerden , buiten welke 'er nog
twee andere qiiamen, die op Honimoa,
Noefia Laoct , en Manipa

,
geplaatft

waren.

Ook gaven die van Batavia aan dezen

Kerkenraad bcrigt van 't ongenoegen der

Claflis van Amilerdam tegen haar Eerw.
over 't vorderen van den Krankbezoeker
Joannes Tholy tot Proponent , verzogten

hierover hun oordeel, en mcdeflemming,
van dat dit een recht was , de Indiiche

Kerken zoo wel als die in 'c Vaderland

,

toekomende. Over dit zélve onderwerp,

en met dit. zelve misnoegen over 't vor-

deren van de Graaft fchreet de voor-

noemde Claflïs ook een brief van den
ipften July des jaars Kïój , by dezen
Kerkenraad nu onttangen, op welken

I zy

D. de
Buck hier

weder, en
ftierf.

D. Mon-
tanus.

Die van
Batavia

verioe-

licn 't

oordeel

van deze

Kerk.
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zy in September dezes jaars geantwoord

,

en rtaande gehouden hebben dat zy in

't bevorderen van D. de Graaf tot Pro-

ponent wettig, en, volgens 't algemeen

recht der Kerken, gehandeld hadden,

te gelyk bekend makende den ftaat der

Kerke , zoo die tegenwoordig was , en

dat 'er een groot getal van Manipa tot

den fchoot der Kerke toevloeide. Zelfs

was door een Cafifi , broeder van Kapi-

tein Jonker , en David Biniang genaamd,

aangeboden , dat hy met veel andere

Chrill-en wilde werden. Ook gaven zy

aan die van Batavia kennis , vat zy over

dit recht der Kerken van Indien aan de

Eerw. Claflis eenftemmig met hen ge-

fch reven hadden; daar byvoegende, dat

zy veel zwarigheit in opzigt van hunne
Kerk vonden , om zoo een algemeen

Formulier, als die van Batavia meinden
dienftig te zyn, by hen in te voeren.

Zy hadden ook weer een Dank - brief

van de Heer Speehnan voor hunne Gebe-
den, en een bericht van zyne nieuwe

overwinning over de ecdbreukigen beko-

men, verzeld met een nieuw verzoek

om God den Heere daar voor te danken.

D. Montanus wierd in January gclafl

op Honimoa te leggen, daar zyn Eerw.
den ipden February na toe ging.

Die van Banda verzogten den 26ften

February dezes jaars ora eenige affchrif-

ten van D. Caroti 's Predikatien, om dat

die van D. Molanus in zeer hoog Ma-
leitfch , boven 't begrip van den ge-

meenenman, gelleld waren , en derhal-

ven weinig of geen vrugt konden doen

,

gclyk zy ook, met voorfchryvfns van

haren Heer Landvoogd aan haar Edel-

heden verzogt hadden, dat die in lager

Maleitfch mogten gefteld werden, 't geen

zy nu ook aan D. Caron verzogten te

doen. Waar op deze Kerkenraad hen

den iiden April Caron 's Predikatien

zond } dog verzogt van 't overzetten van

D. Molani Predikatien verfchoond te

werden , alzoo D. Caron liever zelf iet

tot dienil der Kerke wilde opftellen, als

een anders werk overzetten. Jn dit zelve

jaar ontboden die van Banda die Predi-

kat"iën nog eens.

Haar Edelheden hadden den i oden Ja-

nuary dezes jaars aan deze Regecring ge-

fchreven, dat men deze en gene lichte

misflagen van de nieuwe Chrillenen op

Bonoa en Manipa door de vingeren zien,

en dat men de vier Predikanten (alzoo

die over 't plaat7.en van iemand op Ho-
nimoa niet konden overeenkomen )

maar alle aan 't Kafteel laten moeft,

verzorgende alleen , dat de Kerk- en

School -bezoekingen beurt om beurt

mogten gefchieden. Dit wierd volgens

die laft niet gedaan j dog die bezoekingen

duurden wel tv/ee maanden , waren , in ^^^9'

de rcgen-tyd vooral, zeer moejelyk, en
door dezelve was D. de Buck-y die in

Oftober Itierf, ook merkelyk verzwakt,
wes halven zy , die niet veel aan zyn
Eerw. hadden , om nog een Predikant

verzogten.

Het behaagde haar Edelheden ook by
haar vorig fchryvens te bepalen, wat
buiten-voordeelen, een Predikant , die

Maleitfch predikte, en die de buiten-

Kerken neerilig bezogt, boven zyn an-

dere medebroeders trekken zou.

in 't gemeen trekt een Predikant hon-
derd Gulden, en, na vyfjaarcn dienens,

nog tien of twaalf Gulden meer ( na dit

haar Edelheden behaagd ) ter maand ,

tien Ryxdaalders en agttien Stuivers aan

koft-geld , en zeven kannen Wyn.
Het gene nu een Maleitfch-predikend De bui-

en Kerk -bezoekend Predikant boven |5"'^°*'''"

dien trekken zou, beÜond daar in, dat j^^ ja^j.
zy hem nu vry Water en Brand-hout, kundi-

zevcn Cati Wafch, of dertig Keerflen, gen,

twee kannen Olyven-Olie, twee kannen !'°^5°

HollandfcheAzyn,en drie kannen Lamp- ^^1, van
Olie, ter maand, en dan nog twee lallen een Prc-

Ryil in 't jaar , toeftonden j dog om na dikant,

waarheit te fpreken , zoo weten alle die

gene , die daar als Predikant gelegen

hebben, zeer wel, dat alle die buiten-

voordeelen hedensdaags,cn al over dertig

of veertig jaaren (zoomy van my zelven,

en anderen, heugd) by die Predikanten,

die geen Maleitfch prediken , nog geen
bezoekingen van buiten-Kerken doeft,

zoo wel, als van de Taalkundigen, ge-
trokken werden, en dat het eenig buiten-

voordeel, dat de laatile genieten , alleen

in die twee onnoozele laften Ryft be-
ftaat, die een ongehuwd Predikant nog
wel iets ( alzoo hy hier of daar na toe
zynde, geen laft t'huis en laat) konnen
helpen; maar die niets aan een man, die

gehuwd is, konnen geven, alzoo die

dan een dubbel huishouden te bezorgen
heeft.

Wel is waar dat de Inlander een Pre-
dikant genoegzaam voor die tyd van
Hoenderen, Verkens- Bokken- en ander

vleefch, of wel van vifch , Ryft, &c.
voorziet; dog men moet zyn eigen Brood,
Boter, ( hoewel zy dat nu almede ver-

zorgden) Speceryen, en een Kok, die

de fpys bereid , by zich hebben , alzoo

zy zeer morftig zyn, en alles in den Olie
braden, dat goed voor een Mufcoviter,
maar voor geen Hollander is.

Ook moet men voor zyne rcize veel

meer Wyn, dan men t'huis van nooden
heeft, mede nemen, alzoo de belecfdheic

immers vercifcht , dat ik aan een tafel,

daar myn Ouderling, en den OVangkaja

met zyn Oudften ait, en daar ik een glas

Wyn



VAN DEN GODSDIENST.
jCC^.

Lafl:

harer

Edel-

beden
omtrent
de rang

der Pre-

dikanten.

Bericht

wegens
de be-

üiydenis

van den
Jnlander.

Middelen
dtar

tegen

gebruikt.

Wyn drink, ten minftcn ieder een en-

keld glas geve , dac ik noit in ieder dorp

met een kan Wyn heb konnen goed
maken, 't gene, nevens 't meer afrotzen

van kleederen, zoo veel onkoften in een

jaar geeft, dat ik die noit met die twee
iaften Ryll hebbe konnen goedmaken,
maar 'er altyd veel moeten byleggenj

dat zeer onredelyk is, daar de Predikan-

ten in 't Vaderland voor alle buiten-

dienften behoorlyk geloond werden , be-

halven dat hare gemakkelyke reizen te-

gen de moejelykc en gevaarlyke togten

der Predikanten alhier, zoo ter zee, als

te land op zulke fteile en akelige geberg-

ten, daar zommige wegen, boven op de

zelve, niet boven een voet breed zyn,
niet eens in vergelyking komen.

Omtrent den rang der Predikanten

alhier geliefden haar Edelheden 't jaar

daar aan den 1 1 den January te belafïen

,

dat de zelve op BegravenifTen , of elders

,

daar de geheele Politycque Raad ver-

fcheen, agier dien Raad en der zelver

Geheimfchryver, dog dat zy anders, in

't byzonder , en by byzondere Leden
zynde, de rang naaft den Kapitein zou-

den hebben.

Meefter 'Thomas Rodrigos gaf ook be-

richt aan dezen Kerkenraad , dat het

werk der befnydenis onder den Inlander

nu nog dagelyks gepleegd wierd , 'er

byvocgende, dat het werk -tuig, waar
mede zy dit deden , zomtyds een Schaartje,

zomtyds een Mes , en zomtyds een Bam-
boesje was j dat dit op een zeer verbor-

gene plaats gefchiedde, dat de bcfnedene

aldaar tot zyne volle genezing bleef, en

dat 'er dan op zyn oud-Heidenfch een

Fecfl ter eere van hunne Goden bereid

wierd; alles omtrent die tyd, dat een

jongeling begon manbaar te werden.

De vergadering , overwegende ^ dat'

dit een algemeen quaad der Amboineezen
was, vond beft, aan de Regeering hier

af kennis te geven , en hare hulp tot

weering van dien te verzoeken, 't zy
door 't vernieuwen der Placcaaten , door

ditnl^ecr de Vlaming afgekundigd, 't zy

door andere middelen, by de Regecring
nog in 't werk te ftellen.

Ook zouden zy den Inlander open-
baar hier tegen op ftoel vermaanen ,ende
fchuldige ernftig beftraffen.

Daar wierd nu 's Sondags tweemaal in

't Duitfch , en tweemaal in 't Maleitfch,

zoo lang als 'er vier Predikanten waren

,

gepredikt.

In 't jaar 1670. quamen hier van Ba-
tavia drie Predikanten , D. D. Ifaac

Huisman , en Cormlius Rouivenius , den
iSften January , en Hubertus de Jager
( voor Amfterdam uitgekomen ) den
iSden April. De eerfte bleef aan 't Ka-

«7
fteel, de tweede wierd den i yden July op
Oma gelegt , maar wierd daar lam,
quam weer aan 't Kafteel, en ftierf in

February des volgenden jaars; dog D. de

Jager, die den j-den September wegens
ergerlyk gedrag buiten dienft voor den
tyd van drie maanden gefteld wierd,
quam in die zelve maand te llerven.

D. Pais was reeds Taalkundig , dog
nu wegens ziekte den loden Mei na Ba-
tavia vertrokken.

Ondertufichcn wierd in Ternate, daar

D. Mbertus Struis buiten dienft gefteld

was , een Predikant vereifcht , weshal-

ven zy den i8dcn April hier om een

Predikant verzogten, te meer, alzoo hy
zoo ftond na Batavia te vertrekken.

Men vond goed in Mai , om D. Caron
te verzoeken die Kerk te willen vifite-

renj dog zyn Eerw. weigerde dit, alzoo

zyn tyd uit was, verzoekende dierhalven

liever na 't Vaderland te vertrekken.
De Regeering had inmiddels den i jden

Mai goedgevonden , om D. Montanus
( die den 6den January al bekend gemaakt
had, dat hy de naafte Sondag Maleitfch,
en dus binnen 't jaar na zyn kom ft in die

Taal prediken zou ) na Ternate te zen-
den, die ook daar toe zelf zynen dienft

aanbood, en 'er in Juny na toe ging,
keerende van daar niet voor February in

't volgende jaar te rug
, gelyk hy den

6den February ook weer op Honimoa
verfchenen is.

Dus was deze Kerk nu drie Taalkun-
dige mannen qUyt , te weten , D. T>.de
Buck , in 06lober des voorleden jaars

overleden , Pais ziek na Batavia , en
Montanus na Ternate, behalven dat zy
aan D. D. de Jager, en Rowwenius niet

veel gehad heeft j zoo dat 'er niemand
dan D. D. Caron, en Huisman in ftaat

gebleven waren, om eenigen dienft te

doen.

Dit jaar hadden zy by een brief van
de Eerw. Claffis van Amfterdam van den
ipden November des jaars 1668. ook
antwoord op den haren van den 2,6ften

September des jaars 1667. wegens zekere

twee vragen, aan haar Eerw. gedaan,

bekomen, hen bekend makende, dat de

Doop en 't Avondmaal in de bejaarden,

volgens Art. f9. Syn. Dordrac. des jaars

16 18. en 1Ö19. te zamen behoorde te

gaan.

En de tweede vrage beantwoordden zy

met de eigen woorden van die zelve Sy-

nodus Art. Sefl". 17. en ip.

De Kerkenraad van hier bedankte

ook zyn Edelheid wegens de gezondene

N. T. van D. Brouiverius , die zy dit

jaar bekomen hadden, en verzogten al

weer 't herdrukken van D. Dattkaarts

Catechifmen.

I i Aan

lè^Öi
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D. Mon^
tanus 'er

na roe ge-

londen.

De Öaf-
fis van
Amfter-
dam be-

antwoord
de vragen

dezer
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Aan de Claflis van Amlterdam fchre-

ven zy, dat het beroepen der Kerkcly-

ken hier geheel en al aan de Regeering,

en dat tegen de Canoncs Syn. Dordr.

,

ftond. Zy toonden ook , dat men zich

in allen dcelen na die Canones, omtrent

het ten ecrften toelaten der gedoopte be-

jaarden ten Avondmaal, niet Ichikken

kon, aangezien hier nu al zeftig jaaren

lang de beiaarde gedooptcn noit aan-

flonds ten Avondmaal toegelaten waren.

Zy gaven hen ook kennis, dat hier over

de duizend Ledematen, dat ook de kin-

deren der Heidenen niet dan Telden, en

op 't fterk aanhouden der Getuigen
,
ge-

doopt waren j dog zy zouden zich voor-

taan na den Art. Sefl'. rp. fchikken.

Men had by de laatlle bezoeking der

buiten - Kerken op 't gebergte en de

ftranden van Leytimor drie honderd en

drie Ledematen bevonden ; en waren 'er

weer veel op Manipa van de voornoemde
dorpen gedoopt.

Den if)ften December fchreven haar

Edelheden aan die van de Regeering al-

hier, dat zy de Predikanten in eere hou-

den moeften , mits dat die aan de Opper-
hoofden ook de fchuldige eere bewezen;

ook fchreven zy over D. A'Iontanus^ als

een man, die wrevelig van aard was,
hoewel ik niet zien kan , waar mede hy

zich aan iets diergelyks fchuldig gemaakt

had. Ook belaltten zy, dat men hier

veel ieverige Schoolmeefteis aanqueeken

moeft.

In 't jaar 1671. is D. Montanas in

Februarius weer uit Ternate, na Honi-
moa, zyn befcheiden plaats, gekeerd,

den (5ilen van welke maand D. Rowwenius^

aan handen en voeten lam zynde, over-

leden is.

D. Caron kreeg gefchil met den op-

per-Koopman de Heer Francx; dog zyn
Eerw. toonde aan de vergadering, dat

hy gelyk had , en daar op wierd de Heer
Francx, en zyn vrouw, voor die tyd

van 't Avondmaal afgehouden.

Den zSften January verzogt D. Petrus

Berghuizen, en zyn Kerkenraad op Ma-
caflar, om Maleitfche boeken van hier,

als ook om een Schoolmecllcr , alzoo 'er

vele waren, die verzogten Chriften, en

onderwezen te werden.

Men zond aan zyn Eerw. de boeken

,

die men miflcn konj dog geen Meefter

wilde om vier Ryxdaaldcrs 's maands
buiten 's lands gaan. Men maakte hen
bekend, dat de middelen ter bckeering

hier deze waren: de Predikatie des hei-

ligen Evangeliums, de oprichtingen ncer-

ftigc toezicht der Schooien , alwaar de
kinderen leerden lezen, fchryven, zin-

gen, de Gebeden, de twaalf Artykelen
des Gelooft , de Thien Geboden , de

Vraagen van Mekhior Burs, door D. Spil'

jardus overgezet (die ik noit gezien

hebbe) die van den Heer van St. Alde-

gonde , en de Catechifmus van D, Dan-
kaarts op te zeggen. Men had hier

veertig gefchrevene Prcdicatiën over 't

Geloove en de Wet in gemeenzaam Ma-
leitfch , die des Sondags op de afgelegene

dorpen door de Meefters (alzoo men
niet dan flukken en Hollen van D. IVil-

tens Predikatiën daar vt)nd) voorgelezen

wierden ; dog vonden beter, dat zyn
Eerw. liever zelf iet opftelde, dat aldaar

zou konnen dienen.

Zy hadden van Batavia, zoo zy den
lodcn Mai fchreven, de vcrzogte Kerk-
behoeften, dog geen N. T. v.in Brou-

tverius, nog de Predikatiën van D. fFil'

tem ontfangen.

Op Piroe waren by de laatfte Kerk-
bezoeking achtentwintig Heidenen be-

jaarden en kinderen gedoopt , een Kerk
en School opgerecht, en een Mceiter
gclegt. Ook waren 'er dit jaar eenigen

op 't eiland Bonoa, op Hatocpocteh,
gedoopt.

Zy waren met hun drieën vooi- dien

grooten Oegft te weinig, vooral, om de
buiten-Kerken te bezoeken, en oordeel-

den, dat Amboina, zoo wel als Batavia,

zes Predikanten van nooden hid, wcs-
halven zy nog drie Predikanten verzog-

ten. Ook klaagde D. Montanus in 't by-
zonder over de Heer Cops, en dat hem
die verdrukte, zelf tot flaans toe, gelyk
ook de Koopman op Honimoa. Zyn
Eerw. aan den Heer Landvoogd Cops

over Kerkelyke zaaken buiten kennis van
den Kerkenraad gefchreven hebbende,
wierd daar over zoo van den Kerkenraad,
als ook van wegen den Heer Landvoogd,
berifpt, en verzogt zich voortaan daar

voor te wagten.

Den ifden September eifchten die van
Banda van hier Maleitfche boeken voor
de Kerken en Schooien, die op Aroe
flonden opgericht te werden , alzoo

derwaards een Krankbezoekcr , Daniel

Nieuivkerk, en een Schoolmeeiter, ge-

zonden was, die daar zeer om verzogten.

Men zond zoo veel boeken, als men
miflen kon , om hen te gerieven.

Den ijften van die maand wasD.Ü/ö»-
tanus van Honimoa op 't eiland Oma,
op zyn verzoek, door den Heer Land-
voogd geplaatft, hebbende zyn Eerw.
nu 't opzigt over vier eilanden, te weten

op Oma, Honimoa, Nocfla Laoet, en
eenige dorpen op Ceram , dat al een vry

zware poft voor een man alleen was;

hoewel de twee andere broeders mede
hun werk hadden.

Men ondervond, dat de Heidcnfche

plegtlykheden der Inlanders van Duivels-

dienften ,

1671^
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löyi;

Een
Moor-
fche

Priefter

werd
Lidmaat.

D. Struis

bier.

dienften , Fceflen , zoo omtrent de be-

fnydenifTerij als omtrent de jonge dog-
ters, als die Vry fiers wierden, nog al

deii oude gang gingen. Ook dienden

die van Piroe en Tanoeno den Duivel

nog, offerende hunne zoonen daar aan

op, en hem raad vragende.

Op Manipa was de vogmoemde Cafifi,

David Bintang den zjften November als

Lidmaat aangenomen.
In 't jaan 1672. is D. Alhertus Struis

van Batavia den 8ften February met 't

fchip Outshoorn hier als Predikant ge-
komen. '

^'

»

Ook had men hier nu zes Krankbe-
zoekers , van welke Sadelaar aan 't Ka-
fteel, Sivicker op Oma,, van der JVerve
op Manipa, ülrichs op Honimoa, Fer-
hoeven op Noeflli Laoet, en Spiegel op
Hatoewana lag.

Den fden July is befloten , dat men
'

geen Politycque Leden tot Kerk-ampten
verkiezen mogt.
De zaaken op Manipa ftondcn wat

verwerd, en gaven de vrugten, die men
verwagt had , nog niet. Op Piroe be-

gon 't Chriftendom ook zeer te verflaau-

"wen door de twift, die de ingezetenen

met de Alfoereezen hadden , en door .de

geftadige aanvegting, die zy van de Hei-
denfche Priefters leden.

D. Mon- ^- Montanus was , na dat hy eenige

tanus aan jnaren op Honimoa , en laatft op Oma
't Kaftecl, gelegen had, nu dit jaar zedert Mai

Struis op ( ^l'^oo hy den ipften April daar van ver-

Oma loft wierd ) weer aan 't Kafteel geplaatft,

gelegt. en D. Struis door den Heer Landvoogd
op Oma gelegt, hoewel de Kerkenraad

D. Huisman 'er toe gefchikt hadt, ging

'er, na dat hy den 23ften Juny zyn at-

fcheid genomen, en 'er cerfl tegen ge-

druifcht had, na toe, en bezogt toen te

gelyk het eiland Oma, alwaar hy juifl:

niet zeer ftichtelyk, en in huis-twifl:

leefde , en is nog voor den ipden Sep-
tember van Honimoa , daar hy eerft lag

,

verplaatft.

Volgens 't laatfte fchryven predikte

D. Huisman nog geen Maleitfch; dog
had beloofd ten eeiften daar toe zyn beft

te zullen doen.

In 't jaar 1673. ^^" zSften February
belaftten haarEdelheden het Chriftendom
hiei-, zoo veel mogelyk was, voort te

zetten, om den Inlander tot te meerder
jver op te wekken , en zyne genegenheit
te winnen.

D.Pere- ''^" ^^^ j^^*" ^""'^^^ ^^^ van Batavia

grinus op ^- ^oach Gerardi, en D. Qjialterus Pe-
Honimoa regrinus (die wel twintig jaaren te Om-
gelcgt. meren, onder 't Claflis van'Thiel,geftaan

had) herwaards. De eerftequam na den
zoften February tuflchen Batavia en Am-
boina te fterven, en de laatlte verfcheen

hier den zz^fn Maart, werdende den
Sllen Juny op Honimoa geplaatft.

D. Struis bood den izften Maart aan,
om eenigen tyd op Ceram te blyven leg-

gen , dat de Heer Landvoogd Hurdt
(een groot Voefterheer van de Kerk,
een vriend van Godvrugtige en neerftige

Predikanten, en een groot kender van de
zuivere Maleitfche Taal) wonder wel
behaagde, wcshalven hy, die 'er anders
maar voor een tyd gcweeft waSj nu ze-

dert den 8ften Juny vaft geplaatft, en
Ceram onder hem gefteld wierd ; dog hy
nam daar zyn dienft vry llordig waar,
en had verfcheide onordentelykhcden ge-
pleegd.

Den I4t5en December quamen 'er veel

klagten over hem, zoo wegens zaaken
omtrent den Heer Landvoogd Hurdt,
en op Honimoa gepleegd, als over zyn
byzonder ergcrlyk gedrag. Ook had hy
zyn eigen medebroeder, D.Caron, zeer
vuil gehandeld , over al welke zaaken
de Heer Commiflaris Hurdt het oordeel
van den Kerkenraad verzogt, gelyk hy
dan eindelyk daar over voor zes weken
buiten dienft gezet, hem een boete van
vyfentwintigRyxdaalders voorden Armen
opgelcgt, en daar beneven gedreigd is de
hoogfte ftraf, zoo hy zich weder quam
te vergiypen.

In dezen tyd wierd ook D. Huisman,
nog geen Maleitfch kennende, na Ter-
nate gefchikt, en door de Regeering
bevolen Maleitfch te leeren ; dog dit

raakte weder af, en D. Montanus ging
'er in April na toe, en quam den iften

September van daar te rug.

In dit jaar nam 't een begin , dat men
aan den Heer Landvoogd kennis van het

beleggen des Kerkcnraads geven moeft.

Ook heeft de Heer Hurdt den 4den

April dezes jaars een nieuwe Kerken-
order ingevoerd, zoo als die hier komt
te volgen:

ExtrdB uit het Refolutie-boek van
't jimbons Gouvernement , de

1673.

D. Struis

op Ce-

ram,

D. Huis--

man be-
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heer der

Kerke

,

fteld ver-

fcheide

goede
dingen in.

dato 4den

IÖ73.

April in jaar

ANthomo Hurdt Gouverneur en Di- DeAm-
refteur, mitsgaders den Raad over de bonfche

Provintie Amboina , onder '/ heleid van '^^rken-

den Edelen Heerejoan Maatzuiker , Gou-
verneur Generaal , en de E. ^E,. Heercn
Raaden van India, allen den genen, die

dezen zullen zien, ofte hooren /fse/;,faluyt,

doen te weten :

Jlzoo die van den E Kerkenraad dezer

plaatze , eenigen tyd verleeden ons te kennen

gegeven en vertoond badden, dat tot nog

toe hier geen vafte Permanente order tot

reglement baarei vergaderi»ge beraamd,

I 5
en
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1673. ^'' ^'^ Kerkclykc ordening van Batavia,

in allen deden niet applicabel ivas op de

gelege-nbeit der Kerken alhier, ende over

zulx noodzakeijk vcrcij'ehte , dat eenige

poinóten wierden vajigejield, ivaar na de

voorvallende zaaken op een eenparigen voet ,

om difputen te evitcren , mogten werden

gefchikt , hadden wy goedgevonden haar

Eerws., ten einde voorfcbreve, te autho-

rifecrcn, gelyk dangefchied, en baar Fj.K.

gebefoigneerdc ons overgegeven is , ne-

vens verzoek, dat dezelve poinften rnet

onze authoriteit tot een Kerken-ordening

bevefiigd mogten werden, zoo is V dat wy,

agtende grootelyx van onzen pligt te zyn,

voor den welftand en geregeldbeit in Gods-

dienft en Kerk zorg ie dragen, goedgevon-

den hebben , tot wegneming van alle mis-

ver/landen, ^c. die buitengoede beraamde

orders ligtelyk komen te ontjlaan , het zelve

verzoek te accordeeren , en gemelde orde-

ning te approbeeren, gelyk wy dezelve

approbeeren by dezen, verzoekende en be-

velende die van den Eerw. Kerkenraad,

htm daar na te reguleren , alzoo wy oor-

delen zulx niet alleen tot weljland der

Kerke alhier , maar ook tot goede harmo-

nie Jer zefof , ende der VoYïüc, zal komen

te Jlrekken , luidende als volgd:

Kerken ordeninge van

A M B O I N A.

Eerfte Artykel

,

l^an de Kerkclyke byecnkomjlen.

DE ordinaire Kcrkelyke vergaderinge

zal eens ter maand op den eerjlen voor-

komenden W oensdag gehouden werden , na

de middag, de klokke drie uuren, waar

toe men V daags te voren beboorlyke adver-

tentie aan den Agtbare Heer Gouverneur

doen zal, ende den Kofter gelaften, den

E. CommifTaris, met de Leden des Ker-

kenraads, te waarfchouwen, ten zy dat

eenige noodige voorvallende zaaken boven

de opgemelde gelegcnheit , inzonderheit den

tyd van de bedieninge des heiligen Avond-
maals, meermaaien de byeenkomften mogten

vorderen.

z.

Die een half uur na den beftemden tyd

verfchynd, zal een Schelling, en die ge-

heel agterblyft , een halve Ryxdaalder
verbeuren, indien geen genoegzame reden

zyner abfentie bybrengt.

5-

Het beleggen der vergaderinge 7?^^/ aan

den afgaanden Prefcs, wiens benrte met

het verloop der maand ophoudende , zal

dezelve van den Scriba vervangen werden,

yder in zyn eigen beurte.

Alen zal den Prefes behoorlyk refpect

bewyzen, en hy goede order houden, wel
toeziende, dat een ygelyk in'tfiemmen zyn
beurt waarneme , den knibbelagtigen , en

den /pottenden tegengegaan, en over den

balsjierrigen de vereifcbte Cenfure, met

Communicatie des Kerkcnraads, geoef-

fend werde.

Den Prefes is gehoiide£, met den E.
Commifl^iris , even na het fcheiden der

vergadering den Heer Gouverneur bekend

te maken, '/ verhandelde omtrent zaken

^

die met de Politie gemeenfchap hebhen,

zonder andere byzonderheden , die t'eene-

maal Kerkelyk zyn , ende de Cenfure der

Ledematen betreffende , te berigten , en

voorts by zyn Agtb7axhe.1t bezorgen , 't ge-

ne den gemenen welftand der Kerken en

Schooien mogt komen te vorderen ; mits

dat ook V anderendaags nevens den Ouder-
ling den Scriba heeft te verwittigen van
het befcheid, by den Heer Gouverneur

ontfangen, ten zy zyn Agtbaarheit, om
reden, uitftel begeerde, waar na de Ge-
comraitteerdens zich zullen voegen , op dat

de Aften , uitgefchreven zynde , tydelyk

mogen ondertekend werden.

6.

uille de Brieven, Atteftatien &c. uit

andere geweften toegezonden, en by andere

Predikanten en Leden des Kerkenraads

ontfangen , zullen aanftonds aan den Prefbs

overhandigd worden, om, des nodig zynde,

vergaderinge daar op te beleggen.

Wanneer de ^»/V;w- Predikanten aan

V Kafteel Vidboria verfchynen, om drie

maal 's jaars den tocftand der afgelegene

Kerken en Schooien in de UlialTcrs voor

te dragen, mogen dan eerft Scriba, en daar

aan Prefes werden nagelegenheit van zaaken.

8.

In 't fchryven van alle Kerkclyke Brie-

ven aan andere gemeenten, met naamen
aan

1673.
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jg^, aan die van Batavia, ende- de Claflen in

Nederland, zal^ dien het te beurte valt

Scriba te ivezen^ in zyn maand, zonder

reflcflie van deze en gene, de Miffive,

agtervolgens de floffe, in Rzdc 'ontworpen

,

fiellen, fchryven, en, gefchreven zynde,

opentlyk in de vergaderinge voorlezen , la-

ten onderleekenen , en de opgemelde , zoo der

ontfangenen, als der verzondene Brieven

in '/ Brief- boek infcbryven, met onder-

tekeninge van Prefes, en Scriba, gelyk ook

den Scriba, met Communicatie van den

Prefès, en Ouderling, te bezorgen heeft,

dat 'er fchriftelykeE,xm£tcn ^«Kerkelyke
handelingen , ixjelke met de Politie gemeen-

fchap hebben, aan den Heer Gouverneur
"juerden overhandigd , wanneer en voor zoo

verre zyn Agtbaarheit zulx begeerd.

De Kerkelykefchriften, voornamentlyk

het Kerken-bock, zullen ydcr maand in

volle vergadeA^ge alleen aan den Scriba

overgeleverd voorden, en zal hy V zelve

{het Trouw- en Doop-boek , uitgezon-

derd', geenzins vermogen iemand te laten

toekomen ; maar , zoo iemand der broederen

Icélure begeerd , den Scriba zulx toejlaan
,

alleenlyk in zyn huis.

10.

Ten is niet noodig , dat alle de rapport-

fchriften, rakende de vifitatien der Ker-
ken, en Schooien, zoo hier, ah buiten,

geheel en al door den Scriba in V Kerken-
boek voerden uitgefchreven-, maar wel de

byzonderbeden, daar uit opmerkensweerdig,

ter advys van den E. Kerkcnraad, en

approbatie van zyn Agtbaarheid , de

welke dan de gene, die de vifite verrigt

heeft, gehouden is zelf te ontwerpen, en

den Scriba te geven, om die zoo aan te

tekenen.

Tweede Artykel.

yan de Sacramenten , ende de Leere.

I.

DAar mogen geen andere Getuigen tot

den Doop toegelaten worden, als die

vroom van leven zyn, en belydenifle Jof«

van de Gereformeerde Religie, of die ten

minften in onze Kerken meermalen tot het

gehoor des Woords verfchynende , toeflem-

mende tweedeyx'xof. ^eiDoop-Formuliers,
of gy die Lecre die in 't oude 6cc.

op dat zy , anders doende, haar eigen ge-

moed niet en bezwaaren.

1673J

Gelyk ook gene bejaarden, V zy Vry«
gcbüorne, V zy Slaven, zoo ligt tot den

Doop zullen toegelaten voerden , dan by de

welke nevens de vereifchte kennijj'e, eenige

blyken der waare boetvcerdigheit over

hare zonden bef^eurd weiden.

3-

Hoewel eenige gewigtige bedenkingen in

tegendeel vallen over den Doop der kinde-

ren, die in doods 7icode leggen, en den

Sondag niet en konnen afwagten , zoo kan
men egtcr , va behoorlyk onderzoek , en

omzigtigheit , op het verzoek der ou4ers,

dezelve buiten den ordinairen tyd doopen

,

onder de Avond-Gebeden, waar henen

verfcheidene lieden te zaamen vloeien, en

de gedaante ecner gemeente uitmaaken-.

Om een eenparigen voet te houden, om'
trent de bedieninge des heiligen Avond-
maals , alomme in de Kerken dezer Pro-

vintie, dienen de Predikanten, ^;<? 'er zyn,

en moutten komen , het Formulier niet aan
de tafel, maar van de Predikftoel af te

lezen, en onder het zingen na de tafel te

treden.

Vier Sondagcn voor PaafTchen , zal

voor en na de middag alomme , daar Pre-

dikanten refideren, in beide de Taaien
gepredikt worden , met het ftaaken van de

Catechifmus , het lyden Chrifti , met on-

derlinge Communicatie der Predikanten,

vervolgens, en ordentelyk.

Derde Artykel.

Van de vifitatie der Predikanten.

DE folemnele vifitatie, zoo op Leyti-

mor, als in de UlialTers , zal vier

malen of ten minften drie malen 's jaars

,

te weten , om de drie maanden eens
, ge-

fchieden , na de gelcgenheit van de Moeflon,

tyd , en plaatze , uitgezonderd Ceram

,

Manipa, Bonoa, en Piroe , daar men

niet bequamelyk, dan twee malen 's jaars,

komen kan, en overzulx wel wat langer,

dan in de naby-gelegene Negeryen, behoor-

de te vertoeven, om de zwakke Chriftenen

aldaar te verfterken, en andere uit de blin-

de Mooren, en Heidenen, onder den ge-

mdigen zegen Godcs , in te winnen,

z. Ifi
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z.

In de vifitatie , dienen , benevens de

kennijfe der Maleitfclie Taal, vafle order

^

en eigene beurten gehouden te werden^ be-

ginnende van den oudjlen , en eindigende

met denjongjlen.

3.

De Predikanten , vifiteiende de Ker-

ken en Schooien, hebben zich te binden

aan de oude gewoonten^ en maniere der

onder-ivyzinge
,
gelyk hier van veele jaren

is gepraóliièerd , en zich onveranderlyk te

houden aan de oude Formulieren en Vraag-

llukken, zoo gedrukte, ah gefchrevene,

op dat door invoeringe van nieuwigheden

{hoeivel in haar zelven aangemerkt niet

verwcrpe/yk fnogten 'Wezen), deze tedere

Inlandi'che Chrillenen in gene vertverringe

geraken , tot veragteringe van den Gods-
dienft.

2)^ Predikanten zullen ter plaatze harer

inivconingc by beurten yder iveek tweemaal

de vafi -gefielde avond -oeffeningen der

beiaarde en Gebeden in de negen omleggende

Ncgcryen aan 't Kaileel Viflroria waar-

nemen^ een of twee ofte meer, zoo veel

mogelyk is , afdoen , en zomtyds , tot meer-

der ftigtingc , der Inlanderen zelfs met den

Gebeden hen voorgaan. Zulx diend te ge-

fchieden des Saturdags, en Sondags, welke

tyden den Inlander befl gelegen zyn, ver-

mits zy dan meefl alle in de Ncgry getjon-

den werden, dat ook de Predikanten van
de üliaflèrs in hare refidentie-plaatzcn

behooren te behertigen
,
gelyk ook alomme in

de buiten-vifitatien, moet onderzogt wer-

den , of de bejaarden , benevens den Kerk-
gang , in dezen deele niet en vet tragen

:

want dog de gemelde avond-oefFeningen

onder de voornaamfte middelen zyn , om de

kenniJJ'e der bejaarden te onderhouden , die

of niet lezen willen , of voor V meerendeel

niet lezen kannen.

Wanneer aan V Kafteel Vi£tória in V
Hofpitaal , en op de Werf, V avond-

Gebed werd gedaan door den Krankbe-
Zoeker , zal een Predikant by verwijfelinge

van maandelykfche beurten mede aldaar

eens ter weeke verfchynen, en bezorgen,

dat alles met (ligtinge , en toeloop aller der

genen, dewelke ter gemelder plaatzen be-

hooren, toega.

Vierde Artykel.

f^an de Ouderlingen.

1673;

I.

DEnpligt der Duitfche Ouderlingen^

boven '/ gene hen in '/ gemeen by Y
Formulier harer beveftinge voorgefchreven

werd., is, met verwijfelinge van maande-

lykfche beurten, den Prcfes te vergezcl-

fchappen , wanneer het voorgevallene in

Kerkenrade aan <•/?« Agtbaren Heer^Gou-
verneur bekend gaat maken , en V anderen-

daags de Kerkelyke Aften met den Prefcs

en Scriba te onderteekenen in V Kerken-
boek

,
gelyk ook de vifiterende Inlandlche

Ouderlingen, de fchriftelyke rapporten,

die den Heer Gouverneur , en den E.
Kerkenraad volgens gewoonte werden over-

handigd, onderteekenen zullen, als zynde

nevens de Predikanten oog- getuigen van
V gepaffeerde in de afgelegene Kerken en

Schooien.

Hoewel de Duitfclie Ouderlingen mede
behooren ieder in zyn beurte vervolgens

(
dat

dan van een yder onder hen , indien alle de

vier Ouderlingen zich hier toe laten vin-

den, eens in V geheele jaar gefchieden moet)

de vifitatien alomme te helpen verrigten,

gelyk de Inlandfche doorgaans gedaan heb-

ben, alzoo het ook een voornaam deel des

Ouderlingfchaps uitmaakt , en een bequaant

middel is, om met fundament van den toe-

fland der afgelegene Kerken te oordelen,

nogtans zullen ze va>i de buiten-vifiten

werden verfchoond , indien ze geen erva-

rentheid hebben van de Maleitfchc Tale,
nog de Predikanten in V Examen konnen
afliileren , ende zoo de gelegentheid harer be-

foepinge, binnen en buiten den dienfl der

E. Compagnie, ofgeenzins , of bezwaar-
lyk toelaten , de buiten-vifiten na eifch

van zaken by te woonen.

Wanneer de Duitfche Catechifatie

Maandags na\ de middag te vier uuren ge-

houden word, diend nevens den Predikant

aldaar ook een Duitfchen Ouderling te

verfchynen , tot meerder opwekkinge der

bejaarden , die zich nu door order van den

Heer Gouverneur met genoegen der broe-

deren daar vertegenwoordigen.

Vyfdtf
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Vyfde Artykel,

Fan de Diciconen. l§c.

Zesde Artykel

,

Van de Krank-bezoekers.

DEn Krank-bezoeker aan V Kafteel

(gelyk ook alomme in de Uliaflers)

zal buiten , en voornamentlyk binnen V
Ziekenhuis, dagelyks na den toejiand der

Kranken vernemen^ ben meermalen trooflen,

en bidden met de gene, die in de dood-
kamer leggen , en ingevalle ymand van
hen de tegemvoordigheit vofi een Predikant

mogt verzoeken , zulx zyn E. aandienen.

De Krank - oezoekers zoo hier , als

elwaard in deze Provintie, mogen 's mor-

gens , en V avonds , ter bejlemder tyden gene

Formulieren der Gebeden gebruiken, dan

die hen van de Predikanten bevorens, en

na de gelegentheid van tyd, plaatze, en

perzoonen , zyn voorgefchreven , insgelyx

zullen ze op de afgelegene Comptoiren,
bier op de Werf, en in V Hofpitaal

V avonds , te^ Kapittel uit den Bybel
•vervolgens voorlezen, twee verzen nazin-

gen, en des Sondags uit de ordinaire Po-
ftille van Bulseus, de groote Zee-vaart,

of een anderen Autheur {daar geen Predi-

kant -woond) den volken een Predikatie

voorhouden met Communicatie der Predi-

kanten, onder welkers opzigt zy ftaan,

zonder dat zylieden, nog ook de School-

meefters, zich zullen verjlouten mogen,

die af te lezen , va« rfe Predik- ftoelen, of

andere plaatzen voor de Predikanten af-

gezonderd.

?•

Geen Krank-bezoeker zal vermogen de

Scholieren , oorlof tot fpeelen te verkenen

,

dan met kennis van den Predikant, en zyn
fubaltern Opper-hoofd , nog beflaan in

'/ alderminfie, de orders, by de Predikan-
ten gefield, te veranderen.

De Krank-bezoekers mogen na de drie

gedane Proclamatien , de lieden trouwen,
by abfentie van den Predikant, op ver-
tooninge van de fchriftelyke aóte der Com-
miflariffen.

III. Deel.

l<573-

De Krank-bezoekers moeten zich der

Maleitfche Tale bevlytigen , en maandelyx
eens ter bcfcheidene plaatzen, na de gele-

gentheid van de Moeflon, de Schooien
vifiteren, ende de bejaarde Catechizeren

,

volgens den inhoude der Formulieren, daar
van in druk , en in gefchrifte zynde , mits-
gaders gehouden blyven de rapporten harer
vifitatien mondelyk , en fchriftelyk , den
Predikant, onder welkers opzigt zy Jlaan,
over te geven , zonder juifi dezelve aan den

E. Kerkenraad onmiddelyk toe te fchikken.

Zevende Artykel.

Van de Meefiers en Schooien.

I.

DEn opper- MeeHer van Leytimor, na
het voorbeeld van Honimoa nieuwelyx

gefield over de vyftien Scholen onder 't

hoogere toezigt der Predikanten , zal alle

maand eens na de gelegentheid van de Moef^
fon, dezelve bezigtigen, en op het onver-

wagtfle bykomen , de rol oplezen , de prefen-

tc en abfente kinderen aanteekenen, en

voorts na de pligt der Meefters, der Scho-
lieren, en na den toefland van den Gods-
dienft, vernemen, en. daar van behoorlyk

rapport doen aan de Predikanten volgens

fchriftelyke inftruétie , hem gegeven.

De Meefters zyn gehouden, volgens de

oude gewoonte in de Uliaflers, Honimoa,
Boang Befyje» Noefl'a Laoet, alle paffer-

dagen , te weten , cm de veertien dagen
eens, in de drooge tyd, dog om de vier

wecken eens, in de r^^f«-Moefl!bn , onder

verbeurte van een Ryxdaalder, ende dat

des Dingsdags na de middag de klokke

twee uuren , in de Maleitfche Kerke te

komen.

?.

De Meefters dan hebben behoorlyk rap-

port te doen van den toefland der Kerken

,

en Schooien, ten einde op alles goede

order mag werden gefield, en zy voorts on-

derzogt in de gronden der Religie door de

Taalkundige Predikanten , een yder in zyn

beurte , en na zyn Capaciteit , de Formu-
lieren der onderzoekinge , zynde de twaalf

Artikulen , de Wet , V Vader onze

,

ende de Sacramenten , ende dat vervolgens

van Artikel tot Artykel. &c.

K 4. Mtn
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Me» diend in de fokmnele vifitatien,

ijel te letten op des Meefters dienflen , leve»^

en ttaarftigheit , de trage en ongeregelde •voor

de eerjïe en tivede maal ernjlig te vermanen,

daar op niets volgende , bare gagie door lafi

van den Agtbarcn Heer Gouverneur voor

een ivyle tyds te helpen opschorten , en zul-

len zy eindelyk feenemaal werden afgezet,

indien zy de Kerken niet mier kannen flig-

ten, ende de Schooien om harent wille

verloopen.

Tder der aanwezende Predikanten heeft

maandelyk in zyn beurt, ter prefentie van

een Ouderling, zoo de beide Inlandfche

Scholen, als de Duitfche, ordinaarlyk

van een Krankbezoeker aan 't Kafteel

gehouden, te examineren, gelyk zulx ook

diend te gefcbieden in de Uliaflers , ter

flaaize daar een Predikant refideerd , om-

trent de Inlandfche Schooien, daar toe

nemende den Dingsdag van twee tot vier

uuren na de middag.

6. ,

Men behoord alomme onder de vifitatien

toe te zien, hoe verre de Scholieren van

tyd tot tyd hebben gevorderd, in 't lezen,

fchryven , Gebeden
,

'. groote en kleene Vraa-

gen, of al netrjlig ter School komen, en

van harei ouders niet t'elkens na de Thui-

nen werden afgetrokken.

.7-

De Meefters zullen voortaan de kinde-

ren, welke eenige befmettelyke ziekten, en

toevallen zyn onderworpen, zoo lange uit

de Schooien weeren , tot dat zy genezen

zullen zyn.

8.

Zoo menigmaal de vifitatien gedaan wer-

den in de afgelegene Schooien, door de

Predikanten, ftaat den kinderen een va-

cantie van twee weeken, insgelyx in de

heilige dagen van Paaflchen, Pinxteren,

en Kersdag ,
gegund te werden j dog in de

Nagcl-Oegft, een volle maand., om de

ouderen haare Speceryen te belpen pluk'

ken, zullen ook van den Schoolgang niet

geheel en al ontflagen worden, vo«r en al

eer men bevind, dat zy de gewoonlyke fiuk-

ken hebben volleerd, ten ware 4e dringende

armoede van de ouders , der kinderen be-

bulpzaamheit zoekende, of eenige andere

zwarigheden , anders quamen te vereijjcben^

zullende inmiddels de vifitateuren, zoo veel

doenelyk , zich gedragen na de jaren en tyd,

van ontjiag der Jongens , en Meisjens, hy i5yj;

baar Edclhedens van Batavia vaflgejïeld,

inhoudende.

^

Dat dejongcm met haar twaalf, en de

Meïskcns op haar tien jaren, van bet vaji

School-gaan ztdlen werden ontlafi , mits

dat ze dagelyx een uur , ofte een of twee

dagen in de weeke ter Schoole komen, om
haar vorige Icflen te repeteren, of wel

voorts aan te keren al 't geen hen omtrent

de kenniffe der Gebeden , Fraag-fukken ,

lezen , fchryven , zingen (^c. nog mancque-
rcn mogt , alzoo de voorfcbréve kinderen

ook tot andere dingen dienen aangezet , en

bequaam gemaakt te worden.

BESLUIT.
Wat vorders de Cenfure , en andere

ftukken, tot een volflagen Kerken-ordenin-
ge dienjlig , aangaat , die. hier nog zoude

kunnen bygevoegd werden, daar toe dan de

tfd en ondervindinge mogten in toekomende

fioffe verfchaffen , en diergelyke befcheiden

meer, de welke deze Kerken gemeen heb-

ben, met andere Gemeenten van Tndia,

ende de vereenigde Nederlanden, refereren

wy ons aan de gefchrevene Kerken- orde-
ningc van Batavia, de gedrukte Synodale
iiejluiten , voornamentlyke -tot de na-hande-

'lingen van de algemene Synode, gehouden

tot Dordregt , die de Predikanten uit het

Patria herwaards trekkende, moeten onder'^

teekenen.

Maar dewyle daar in nog is hïyven open-

fiaan het Jiellen van een Vifitateur der

Schooien , werd gerefolveerd daar toe te

verkiezen , den perzoon van Jeremias Ro-
drigos, Schoolmeefter «» Voorzanger/»
de Maleitfche Kerk alhier, met een be-

looninge van acht Ryxdaalders ter maand,.

wiens werk zal zyn nu deze dan geënt

School , onder dit Kafteel gehoorende, op

't onvoorzienj} by ie komen, om alzoo te

ondervinden, of de 5choolmeefters, wel
op haar dienft paffen ^ en de kinderen be-

hoorlyk geleerd werden, V geéne aangezien

werd een zeer nut en bequaam werk te zul-

len wezen tot voortzettinge der kennis van
de Schoolgangei^, ats anderszints.

Geëxtraheerd uit Al•/^Refolutie-

boek in den hoofde dezes ge-

meld, en, na gedane Collatie,

daar mede bevonden te accor-

deren , Amboina , aan 't

Kafteel Viftoria, den «ften

July/« Vjaar löpj.

Jan du Ryn
Secretaris.
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VIERDE HOOFDSTUK.

DOm. Durant hier, en D. Caron vertrokken. D. Struis aan '/ Kafteel gelegi.

Sepa Chrilten geworden. Van der Sluis tot Proponent gevorderd. De befnyde-

nis nog fterk in zzvang. D. Huisman na Ternatc, fterft. D. Eldercampius hier.

Caheing tot Proponent gevorderd. D. IMontanus na Ttnntc gezonden. D. Struis

na Hitoe. Formulieren door D. Caheing overgezet. D, Struis na 'Bm3.vi:i gezonden.

P. D. Ab Englifch, en van Belle , hier. D. Durant overleden. D. Caheing V i;er-

zoé'^ afgeftagen. D. Montanus /« Ternate overleden. D. D. Vofinaar, f« de Leeuw
hier, D. Caheing na Ternate. Camarien iverd Chrilten. D. Eldercampius over-

leden. D. de Leeuw geftraft. D. Ab Englifch overleden. D. de Leeuw na Batavia

vertrokken. D. Caheing en D. Peregrinus dood. D.D. Carpius, Vonk, en Hel-
lenius, hier. D. D. Hek f» de Vos hier. In '/ jaar 1683. matigd zich de Heer Pad-
brugge aan de Nominatie des Kerkenraads goed te keuren. D. Vos aan V Kalleel
gelegt. Haar Edelhedcn laft omtrent de Moorfche Priefters van Boero. De Heer
Padbrugge in 't ongch^k gefield. In^t 'yxix lóSö. qiiam de Schryver ^/Vr. Des -zelfs

aanmerking over den ftaat dezer Kerke. En hoe Hy zich tot het leeren van V laag

Maleits gefchikt heeft. Des zelfs voorfpoedige vordering in die Taal , en zyne verbete-

ring binnens tyds daar op gevolgd. D. van Bruflel hier o>n V hoog Maleits te helpen in-

voeren. D. U. de Bois en van Brakel /w Banda overleden. Men zendden Schryver,
niet zonder ge'weld.^ en tot groot nadeel dezer Kerke , derwaards. Na welkers vertrek

de Maleitfche Kerk hier ledig ftond. In V jaar 1688. quam de Schryver vi-eêr hier.

Zyn bevindig van denftegten ftaat der Kerke. Haar Edelhedcn belaften 't hoog Maleits

in te voeren. D. van der Vorm hier. De overzetting des Bybels door den Schryver
begonnen. D. Hodenpyl hier. Reden van het verval der Kerke. D. van der Sluis

na Batavia. Scherpe brief door D. van der Vorm aan die van Batavia gefchreven,

Verzoek der }^t\k-hQ.zotktr\AcVïetlik:micr\ afgeftagen. D. D. Cordon, en Loderus
hier. D. van Brulfel fterft. De laft., om V hoog Maleits in te voeren., vernieuivd.

De Schryver maakt aan den Kerkenraad zyn voornemen , om den Bybel over te zetten
.,

bekend. D. Hodenpyl na Ternate. D. Leidekker met het overzetten van den Bybel
in V hoog Maleitfch bezig. Diaken van der Poort ivettig van V Avondmaal gehouden.

D. Loderus wrziöf-è, om M'ildis te prediken , afgeftagen.

1614.

D. Du-
rant hier

,

EnD.
Caron
verttok-

kéD.

D. Struis

aan 't

Kaneel

gelegt.

N 't jaar 1674. verfcheen hier van

Batavia D. Petrus Durant den zoften

Mai. Hy had met hiet fchip de

Goude Leeuw omtrent Macaiïar

fchipbreuk geleden , ook al zyne

goederen verloren , en bleef nu hier aan

't Kafteel den halven Duitfche dienll

waarnemen.
Den loden February belaftten haar

Edelhedcn, om jaarlyks de Kerkelyke
berichten over te zenden.

D. Franfois Caron, den ijften Mei een

heerlyke affcheids - getuigenis van zyn
dienll bekomen hebbende , trok niet

zonder groote droefheit en tranen van

den Inlander , die zéér veel aan zyn
Eerw. verloor, in Juny van hier. Na-
derhand zyn zyne Maleitfche Predika-

tiën, en een boekje. De weg des Hehcls,

gedrukt, die hieuvecl vrugt doen, alzoo

't laag Maleitich is.

D, Struis wierd ondertuflchen in Fe-
bruary, op zyn beter gedrag, van zyne
dienrt-fchorffing ontheft, en weer op
Oma toegedaan zyn dienft waar te ne-

men. Hy vcrzogt den loden Juny aan

't Kafleel geplaatft te werden, dat hem
toegedaan isj dog hy verkorf het in

September weder grofj maar, op be-

lofte van beterfchap , en met bedreiging

van zware ftraffe, wierd het hem vergeven.

Ook heeft hy in 't einde van 't jaar

het dorp Sepa op Ccram bezogt , alwaar

toen een ]\lecller gelegt is 5 maar in de

maand December kreeg hy weer groot

gefchil met D. Peregrinus , en ieder van hen
eencn van de twee overige Predikanten

voor zyn vyand verklarende, zoo gaven
de Ouderlingen en Diakenen (over die

zaak niet willende oordeelen ) het aan de

Regecring over. Men vond ondertuf-

fchen goed hem nog voor drie jaaren op
Oma te laten.

In dit jaar is hier ook gekomen de

Krankbezoeker Cornelius van der Sluis,

vxn Utrcgt , die den loden July van

's morgens ten acht uuren tot 's middags

ten vier uuren door D. Struis, op goed-

keuring der Regeering, onderzogt, en

by eenparigheit van ftemmen tot Piopo-

nent gevorderd is. Ook is hem tocge-

ftaan naafl aan de Ouderlingen in verga-

K i dcring

1674;

Sepa'

Chriflen

gewor-
den.

Van der

Sluis tot

Propo-

nent ge-

vorderd.
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Befnyde-

nis nog
fterk in

zwang.

1674. dering te mogen zitten j dog zonder be-
^

fluitende Hem , en onder voorwaarde

van over zommige zaakcn, als de ver-

gadering dat noodig oordeelde, op te

moeten Itaan.

Men hoorde nu dagelyks nog dat de

befnydcnis by den Inlander zeer in zwang
ging. Ook gaf D. Huisman bericht

,

dat in de overzeefche dorpen veelen het

brood des Avondmaals niet aten> maar

in hunne neusdocken na huis droegen.

Voor D. Caron 's vertrek was een oud

aanzienlyk Inlander zyn Eerw. voorge-

komen, die zich ontichuldigde , dat hy

wegens ouderdom nu niet meer ten

Avondmaal gaan konj dog dat hy zyn

Slaaf zenden zou, om het in zyn plaats

waar te nemen. Diergelyken voorval

heb ik omtrent vyftien jaaren daar na

met een Inlander gehad, alleen met dit

onderfcheid, dat hy zyn zoon in zyn

plaats wilde zenden.

Aan deze voorbeelden kan men ge-

noeg zien , hoe flecht het nog met de

kennis van den Inlander (hoe veel men
ook' bevorens van den aanwafch der

Chriftenen daar opgegeven had) ge-

field zy.

Het eenigc, dat men hier tegen doen
kon, was, hen in 't byzondcr, en in

't openbaar daar over te vermanen, te

beflraffen, en befchaamd te maken, en,

zoo zy niet wilden luilteren, aan de Re-
geering kennis hier af te geven.

In 't jaar löjf is D Huisman 'm Yt-

bruary (alzoo zyn Eerv/. den oden 'c uit-

> trek zei der Regeering wegens zyne ver-

zending derwaards verzogt) na Ternate
gegaan, om die Kerk te bezoeken > dog
men hoorde eenigen tyd daar na , dat hy
daar den ipden Mai overleden was.

Den 6den February boden eenige ge-

vangen Duivels-dienaars van Piroe en Ta-
noeno aan om Chrilten te werden j dog
zy wierden nog uitgefleld.

Den I zden verfcheen hier D. Andreas
EldercampiHS

,
gewezen Predikant tot

Lutkengall , onder Groningen,, nevens

den Krankbezoeker Zacbarias Caheing^

die al verfcheidemalen bevorens in 't ge-

heim gepredikt, en ondertufTchcn ook
het Muleitfch geleerd hebbende, by zyn
komfl hier verzogt tot Proponent gevor-
derd re werden.

En Ca- ^y ^^^'^^^ uitgefteld, en, na dat hy

hcing tot eenige tyd voor de Predikant zou gepre-
Propo- dikt hebben, befloten, dat D. Montamis

over drie weken een proeve van zyne
bcquaamhcit door cenig onderzoek ne-

men ZOU; wnur na hy den lodcn Juny
met lof tot Proponent gevorderd, (dat

by de Rcgeermg goedgekeurd wierd)
en hem den ^den July vergund is, even

als D. van der Sluis, in Kcrkenradc te

D. Huis-

man na

Ternate

fterft.

D. E'.der-

campius
hier.

nent ge-

vorderd.

zitten ; dog door beilel van D. D. Mon-
tanus en Struis wierd hem naderhand een
onbehüorlyke getuigenis van zyn onder-

zoek , volilagcn tegen 't befluit des Kcr-
kenraads

,
gegeven ; waar over de laatHe

drie maanden lang van 't beltier des Kcr-
kenraads afgehouden is , dat Montanus
na zyne wederom-komll uit Ternate ook
zou moeten ondergaan

, genoodzaakt

zynde aan D. Caheing een ordentelyke

getuigenis te geven , en te bekennen te-

gen het befluit gedaan te hebben, gelyk

hy zich die ftraf ook beloofde te onder-

werpen , hebbende beide maar een raad-

gevende Hem, zonder zich met eenig

Kerk-beftier in die tyd te mogen be-

moejen.

Den 1 1 denJuny bood D. Montanus aan

tweemaal Sondags Maleits te prediken j

dog fchoon de Kerkenraad dit goed-

keurde, de Regeering oordeelde het on-
noodig.

Op dien zelven dag ve-.zogt D. van
der Sluis alle Sondag te prediken , dat

hem voor de Soldaaten toegellaan wierd
in 't Kafteel te doen.

Die van Ternate verzogten den loden

July, alzoo D. Huisman (die ook reeds

Maleits kon ) daar overleden was , een

ander Predikant. De Kerkenraad ver-

koor hier toe D. Peregrinus, waarover
zich de Regeering verwonderde, alzoo

hy geen Maleitfch verllond. Zy zouden

D. Struis derwaards gezonden hebben j

dog D. Montanus bood zyncn dienft aan,

en is in Auguflus, of niet lang 'er na,

derwaards vertrokken.

D. Struis was in Mai na de kufl: van
Hitoe geweert, om te zien, ofhy, by
't afwezen van den opper-Prieftcr Hajfan
Soeleyman ( die de bekeering der Mooren
daar voornaraentlyk , en alleen, belette)

niet eenige vrugt zou konnen doen,
waar toe de Regeering zyn Eerw. ook
magt gegeven hadj doch quam onver-

richter zake weder.

In Juny quam zyn Eerw. ook aan

't Kafleel leggen , en D. van der Sluis

trok na Oma. Ook zie ik, dat D. Ca-
heing den jolen July zyne overzetting

van het Trouw- en Doop -Formulier

overleveren zou, om nagezicn te wer-

den, dog ik weet niet, dat ik die oit

gezien hebbe.

Omtrent dezen tyd trok de Heer Hurdt
ook de zaak tuflchen D. Struis en D.
Peregrinus over 't niet bcveftigen van een

Ouderling (alzoo 'er dé Kerkenraad me-
de talmde) aan zynen Raad.

D. Peregrinus, nog op Honimoa leg-

gende, was door den Filcaal over een

onredelyken brief aan D. Durant gedag-

vaard, en gelall by zyn opkomlt die

zaak voort te zetten j dog hy ontfchul-

digde

1(575;

D. Mon;
lanus na
Ternate
gebon-

den.

D. Struis

na Hitoe.

Formu-
lieren

door D.
Caheing
overge-

zet.
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D. Struis

na Bata-

via ge-

zonden.

D. D. Ab
Englifch

,

en van

Belle hier.

D.Du-
tant over-

leden.

D. Ca-
heings

ver7,oek

afgeila-

D. Mon-
tanuj in

Ternate
overle-

dcD.

digde 2,ich wegens onpaflelykheic in 't

katft van 't jaar, of den 6den Novem-
ber, over die zaak, en over die van

D. Struis , niet te konnen opkomen ,

dog zich aan 't oordeel der vergadering

te gedragen , alzoo D. Struis zich den
^den Oftober zoodanig weer had te bui-

ten gegaan , dat hy daar over van zyn dien ft

gehouden was, tot dat hy genoegen zou
gegeven hebben.

Ook zie ik , dat D. Eldercampius met
Meefter Rodrigos den 3 den April al be-

richt van een bezoeking der Kerken op
Honimoa en Oma deden, zonder dat

zyn Eerw. nog Maleiifch kon, dat zeer

buiten den haak was.

In 't jaur 1676. den i6<^en January
wierd D. Struis "twee maanden buiten

dienft geftcld , den 4den Maart weer
ontheft, en den uden April na Ternate

belaft: te gaan, waar over hy den Heer
Landvoogd zoo onbehoorlyk bejegende,

en zich verdar zoo qualyk aanftelde, dat

hy geheel en al den 6den Mai wierd afgezet,

't geen üondags in beide de Kerken af-

gelezen, en waar op hy in Juny na Ba-

tavia gezonden is, zonder dat ik egter

zien kan, dat die aflezing veel ftigting

geven konj zynde het jammer, dat zoo

een byzonder Taalkundig man zoo vol

gebreken was, en dat de Kerk van Am-
boiiia hem daarom miften mocft.

Dit jaar quamen hier van Batavia D.
Johannes Bartholomeus ab Englifch^ ge-

wezen Predikant te Renen , in 't Claftïs

van Buuren, (die in Mei na Honimoa
gelaft wierd te gaan in D. Peregrinus

plaats) en D. Jacobus van Belle ^ de eer-

lle in «January, en de ander den zden

April, welke laatfte den loden Septem-
ber overleden is.

Den ioften Mai is D. Peregrinus van

Honimoa verloft, dog den z8ften hem
door 't lot de reizc na Ternate te beurt

gevallen, die zyn Eerw. ook aannam.

Den ijden Juny verzogt D. van der

«y/m het voorfchryven des Kerkenraads,
om tot Predikant gevorderd te werden,
't geen hem wierd toegeftaan.

O. Durant, met de Heer Commiflaris

Hurdt voor een fpringtogt den zj-llen

September mede gegaan, quam op de
te rug-reize omtrent Boero den 8ftcn

December te fterven , en is daar be-

graven.

Dus bleven hier tm maar D. Eldercatfi-

pius^ D. ab Englifch ^ en de Proponenten
D. D. van der Sluis ^ en Caheing, welke
laatfte verzogt op Manipa te gaan predi-

ken , dat afgeflagen wierd om verfcheide

redenen.

D.Montanus was in Ternate overleden,

waarfchynlyk in 't laatll des voorleden,
of 't begin dezes jaars.

77
Die van Batavia fchreven dit jaar ook,

dat haar Edclheden beloofd hadden te
bezorgen , dat D. Caron 's Predikatiën in
't Vaderland zouden gedrukt werden.

In 't jaar 1677, den uden February,
quamen liicr D. D. Jacobus Fofmaar,
gewezen Predikant op den Hitlert, in

't Claftïs van Dordrecht, en Cmnelius
de Leeuzv , welke laatfte op Honimoa
gelegt wierd.

Den f
den Maart is D..Caheii7g^ by na-

der onderzoek van zyne bequaamheit,
door D. Eldercampius zeer loffclyk be-
vonden

, tot Predikant gevorderd, en
den i^-den met D. Peregrinus n^iTtmt^te
vertrokken j dog D. Peregrinus quam die

zelve ja?ir weder hier.

Den 2 3ften Juny is ook Joannes Cbri-

ftoffel Stevenszoon in dit jaar hier geko-
men, met veel lof tot Proponent gevor-
derd, en den 4den Augufty vergund in
vergadering te zitten j die daar na naar
Banda vertrok.

Den 6denJanuary was D. Eldercampius,
nu reeds Taalkundig, ook die van Ca-
mariën wezen bezoeken, om dezelve,
nu veertien maanden onderwezen , te

doopen.

In 't jaar 1678. is D. Eldercampius
overleden, en D. van der Sluisden S^en

April door D. de Leeuzv onderzogt, en
in 't bywezen van den aanftaanden Heer
Landvoogd de Ficq, D. D. Peregrinus^

ab EngUicb , Vojmaar , en van alle de
Ouderlingen, met veel lof tot Predikant
bequaam gekeurd, den fo-len beveftigd,
en nam den ifte" Juny affcheid na Terna-
te j dog D. de Leeu-zv wierd over ver-

fcheide onordentelykheden in een boete
van zes Ryxdaalders voor den Armen
beflagen j en zo hy iets diergelyks weder
deed, zou hy vyfentwintig Ryxdaalders
verbeuren.

Den zden November wierd na de bui-

ten-plaatzen bekend gemaakt , dat de
buiten - Opperhoofden mede opzienders

der Schooien waren.

In December is D. ab Englifch over-

leden, en D. de Leeuw den i4dcn hier in

zyn plaats gelegt.

Den 2j-ften January had de Heer Hurdt
aan de buiten-Opperhoofden ook belalt,

dat zy zich met de oefix^ning van den
Godsdienft niet bemoejcn , de Predikan-

ten daar mede laten begaan, en hen na
vermogen helpen moeften.

In 't jaar 167P. waren hier nog D. D.
Peregrinus en Fofmaar zzn 't Kaiieel, en

D. de Leewdü op Honimoa, daar hy in

D. Peregrinus plaats gelegt was ; dog den
2often September nam die laatfte Heer
zyn affcheid , en vertrok om zeer geringe

redenen na Batavia.

1676.

D. D.
Vorma:,rj

en de
Leeuw
hier.

Camariën
werd
Chriften.

D. Elder-

campius
overle-

den.

D. de
•Leeuw
geftraft.

D. Af)

Englifch

overlc-.

den.

D. de
Leeuw
na Bata-

via ver-

trokken.
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1680.

D. O-
heing.en
D. Pere-

grinus,

dood.

D. D.
Carpius

,

Vonk, en

Helle-

nius, hier.

D. D.
Heken
de Vos
hier.

In 't jaar

1683.
matigd
7.ich de
Heer
Padbrug-
ge aan de

Nomina-
rie des

Kerken-
laads

goeJ te

keuren.
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In 't jaar 1680. komt D. Caheing den

i6den Juny uit Ternate weer hier als

Predikant ; dog ftierf den 4'ien Decem-
ber daar aan. Ook is D. Peregrinus den

iften July overleden, 2,00 dat D. Vofmaar

nu alleen onder zoo grooten Ocgli nog
overbleef.

In 't jaar 1681 , den pden April, ver-

fchcnen hier in vergadering D. D. Mexan-
der Carpius , Caroltis Vonk , 'en Ifaac Hel-

lemus ^ welke laatfte op eigen aanbieding

op die zelve dag op Honimoa geplaacft,

en na den 7Jen Mai derwaards vertrok-

ken is.

In 't jaar lóSi, den 4den Maart, ver-

fchenen hier D. D. Mattheus Hek^ en

Rombertus de Vos in vergadering > dog
den óJen Mai vertrok D. Heïknius ziek

,

of lamagtig, na Batavia, D. de Vos is op
Honimoa geplaatft, en D. Vonk den f

den

April hier overleden.

In 't jaar irtSj. had zich de Heer
CommifTiiris Padbrugge aangematigd , voor

eerlt de Nominatie by den Kcrkenraad

D.Vos
aan "c

Kafteel

gelegr.

Haar
Edclhe-
den laft

omtrent
de Moor-
fclie Prie-

fters van
Botro.

gemaakt, goed te keuren, en daar na

De Heer
Padbrug-

ge in 't

ongelyk

geftelt.

Uit dezelve zoodanige Leden, als zyn

Ed. begeerde, 'er zelfs uit te kiezen.

D. hJek^ en eenige anderen, waren van

oordeel, dat dit zyn Ed. toequamj dog
D. Vofmaar fprak dit tegen, en verzogt

den zjften Maart na Batavia te vertrek-

ken , alzoo hy zulken verkiezing van

Ouderlingen en Diakenen niet goedkeu-

ren kon. Zyn Eerw. vertrok in Mai
met zyne Kerkelyke getuigenis , hem
door D. de Vos

{
zoo men zei , buiten ken-

nis van den Prefes) gegeven, waar over

daar na nog veel beweging gemaakt
wierd door den Commiflaris Politycq,

uit naam van de Heer Padbrugge.

D. de Vos wierd aan het Kafteel ge-

plaatft , en was zedert meell ziek.

Omtrent de Mooren verboden haar

Edelheden, by bun fchryvens van den
ipden July , dat die van Boero geen Prie-

Pricllers buiten kennis van den Heer
Landvoogd , en dat zy die ook tot geen

Politycque bcdieningc zouden jnogen

aanftellen, nog nieuwe plichten in haren

Godsdienft invoeren.

In 't jaar 1684. quam hier D. njan der

Sluis den ipften Maart weder , om 'er re

leggen, en vertrok D. Hek na den joften

Maart na Ternate in zyn plaats.

Ook was hier den iften Maart "D.Hen-

ricus Schooncbcek^ en D. Petrus Dix in

April; dog den ccrlten is den uden Juny
overleden.

D. jilexander Carpius vertrok in Sep-

tember na Batavia, en den ij^en No-
vember ftierf D. de Vos.

Dit jaar quam ook tyding dat D. Vof-

maar volkomen in 't gelyk gellcld, al

zyn ingehouden foldye hem weergege-

ven , en de Heer Padbrugge geheel en jll

ongclyk gegeven, en zyn td. aange-

fchrevcn was, zich voortaan met het

Kerkelyke niet te bemoejen, alzoo haar

Edelheden dat zelf niet deden.

In 'tjaar 168 f. wat na den 4den April ^

en voor den pden Mai , is D. Dix overle-

den , zoo dat nu D. van der Sluis hier

alleen was.

De Kerk - bezoekingen waren door
gebrek van Leeraars in geen anderhalf

jaar op Boero, Manipa, Bonoa, en Ce-
ram, gefchied.

In 't jaar löSö , den poften April,

quam ik hier met Voorfchpten, en ver-

fcheen den iften Mai aan land, en den
pden in vergadering.

Men ziet hier nu ettelyke jaarcn aan

een, in wat bedroefden ftaat de Kerk
van Amboina is geweelt, hebbende wel
verfcheide Predikanten tot haren dienft

gehad ; dog veele daar van zyn door hun
byzonderc gefchillen , zominige door
ziekte, en ook eenige door hunne fchie-

lyk daar op gevolgde dood, niet in ftaat

geweeft , byna eenige vrugt te doen.
Ook was 'er D. Vofmaar en D. van der

Sluis eenige tyd maar alleen geweeft.

Zoo ras ik my in Amboina had neder-
gezet, heb ik my ten eerften gefchiktj

om de Maleitfche Taal , zoo als die daar

by den Inlander gefproken, en van de
meeften aldaar verftaan wierd , te leercn

,

en dat wel daarom , om dat al de Predi-

kanten, die hier tot nog toe zich in deze
Taal geoeffend , of eenigen dienft en vrugt
hier in gedaan hadden , zich geheel en al

van die lage
,
gemeene en verftaanbare

( fchoon baftaard ) Taal , en noit van
't hoog Maleitfch bedienden, maar in te-

gendeel, als die van Batavia nu en dan
van die hooge Taal al iets opperder^
(gelyk in den jaaren kïj/. en 1678. ge-
fchied is) zich met zeer veel ernft, en
reden, al tyd daar tegen gefteld hebben.

Ik bragt het door neerftigheit zoo
verre, dat ik in weinig maanden een
openbare preuve van myne bequaamheit
in 't bywezen van den Heer Landvoogd
Padbrugge., en den Ternataanfchen Land-
voogd, de Heer Jacob Lobs, in 't Ma-
leitfch voor des laatftens vertrek van hier

na Batavia in September, niet alleen aan

't Kafteel , maar ook op Hoetoemoei i

gegeven hebbende (dat aldus in vier

maanden door my verricht is) ik door
haar Hoog Edelheden daar op buiten-

gemeen van tachentig tot honderd Gul-
den ter maand, 's jaars daar aan (dat ik

niet wete bevorens hier aan iemand an-

ders gefchied te zyn ) in foldytTverhoogd

wierd, om daar voor myn loopend ver-

band uit te dienen. Wel is waar, dat

ik den ziften July dezes jaars al om ver-

betering

1684^

In 't jaar

1686.

quam de
Schryver
hier.

Des 7elft

aanmer-
king over

de Ihat
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En hoede
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van 't
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Maleifs

gefchikt

heeft.

Des zeI6
voor-

fpoedige
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Taal , en
zyne ver-

betering

binnetis
'

lyds daar

op ge-

volgd.
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D. van

Bruflel

hier, om
't hoog
Maleitste

helpen

invoeren.

deD.D
Bois en

van Br*
kei in

Banda
overle-

den.

betering van gagie aan haar Edelheden

verzogt had, dog het is zeker, dat die

verbetering, vooral op de guniligc ge-

tuigenis van de Heer Lobs , die my zelfs

had hooren prediken, en die 'er over

oordeelen , en aan haar Edelheden getui-

genis daar afgeven kon, "en aldus om
myne neerÜigheit gefchied is.

Men had uit Banda D. Manteau her-

waards belaft te gaanj dog zyn Eerw.
had dit geweigerd, weshalven men hier

nu nog om vier Predikanten , die 'er

zeer wel van nooden waren, verzogt

had.

In 't jaar 1687, den 4den April, quam
hier D. Corneüus van Brtijfel^ op Batavia

van Krankbezoeker ( zonder eenige Taal

van geleerdheit te kennen) tot Propo-
nent, en Predikant, vry fchielyk gevor-

derd, om 't ontwerp, dat D. Leidekker

toen al begon te maken , om hier 't hoog
Maleitfch m te voeren , voort te zetten >

hoewel het mee dien Heer ganfch niet

gelukt is, fcfioon men den Ichtitfaar,

of 't klein Vraagboekje , in 't hoog
Maleitfch door D. Leidekker overgezet,

nu door zyn beftel herwaards gezonden

had, om dat hier in gebruik te brengen

j

waar toe zich nu zeer fchoone gelegen-

heit opdeed, alzoo de Heer de Haas^
zyn Swager, dit jaar hier als Landvoogd
gekomen, en dus in ftaat was, om daar

veel in toe te brengen, gelyk die mede
geheel en al voor dat hooge Maleitfch

was, hoewel de Heer Padbrugge, dien

zyn Ed. verving, nevens my, en alle

andere in Amboina, oordeelde, dat dit

boekje hier vrugteloos zyn zoude, om
dat het Maleitfch te hoog , wel half

Arabifch, en daarom voor den Inlander

onverftaanbaar wasj zynde dit hier met
dit hoog Maleitfch byna even eens, als

't op Ceylon met 't invoeren van de Ca-
techifmus van D. Ru'él in 't hoog Cinga-

lees, gefteld , daar de Predikanten mede
willen dat men by de oude en gemeene
Catechifmus blyven zal ; gelyk men on-

der de ftof van Ceylon breeder ziet.

Hier toe deed zich nog een beter ge-

legenheit op , alzoo ondertuïïchen D.
Jacobus de Bois, Predikant in Banda,
van zyne Kerk-bezoeking van Aroe hier

door de ftroomen en winden aangedre-

ven, den ifften Juny in myn huis was
komen te overlyden ; waar by naderhand
nog de dood van D. Gisbertus van Brakel
tomende, en D. Manteau om zyne on-
willigheit, van niet na Amboina te gaan,
door haar Edelheden opontbodcn zynde,
om na 't Vaderland verzonden te wer-
<ien, zoo was de Kerk van Banda nu
zonder Predikanten , en genoodzaakt
om een Predikant uit Amboina te ver-

doeken, gelyk kort daar na gefchiedde.
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Niettegenftaande nu de vafte beveelen ,68,.

van haar Edelheden wel uitdrukkelyk
\,^^^

bepaalden, dat in zoo een geval de laatft y.cndden

aangekomen Predikant na buiten gaan Schryver,

moeft, zoo nam de Heer de Haas dit
"'^^^'^"-

1 • Oer "^C"

alleen op zich (dit had egter de naam al ^veld'' en
mede , dat het de Raad dede ; dog geen tot groot

een, en zelf de Heer Commiflaris Pad- ''^deel

brugge dorft zich 'er niet tegen Itellen) i"^^^
en dwong my (zoo ik zoo aanftonds niet der-

na 't Vaderland vertrekken wilde, dat waards,

immers een fchrikkelyk geweld, en dat

nog tegen de uitdrukkelyke beveelen van

haar Edelheden, was) tegen alle recht

en reden na Banda te gaan , 'zonder eens

in opmerking te nemen , dat D. van

Brunei hier niet, dan Neêrduitfch (dat

in Banda voor dien tyd ook voldoen

kon) en dat ik in twee Taaien prediken

kon , waar door dan hier by myn vertrek

een groote ondienft aan de Maleitfche

Kerk gefchiede, alzoo ik, terwyl D.
van der Sluis op de Kerk -bezoekingen
na buiten ging, beide de Kerken aan 't

Kafteel kon waarnemen , en D. van
Brujfel niet , dat by de Heer Padbrugge

,

en de Leden van den Raad, wel wac
zwaarder had behooren re wegen, en

wel wat ernftiger behandeld te zyn.

Dus vertrok ik dan den lydenjuly met
de Fluit Nadermeer, in gezelfchap van
den opper-Koopman , de Heer Willem

Bafling, na Banda, en was eenentwintig

dagen ( daar 't maar een etmaal verre is

)

op zee. :

OndertufTchen fchreef de Kerkenraad ^fa wel-
den 4den Augufty van Hier, dat zy de kers ver-

vrugten van den Ichtitfaar (fchoon 'er f'''^^^ ^'^

geen hope ter wereld toe was ) nog ver-
K^jJ-'k'w,-

wagtten, en dat D. van der Sluis in No- ledig

vember en December Boero , Manipa ^ond.

en Ceram 's Wefter-deel bezogt had; in

welken tyd de Maleitfche Kerk door een
Schoolmeefter rnoeft waargenomen wer-
den, of ledig fiaan, daar men 'er, by
goed overleg, my niet alleen hacl kon-
nen, maar ook, volgens laft, moeten
houden, en nu nog te meer, om in 't

Maleitfch te prediken.

In 't jaar 1688. quam ik den ipde^of p^
loften Mai weder hier, hoorende, dat Schryver

D. Hek uit Ternate in Maart of April wéér

hier aangeweell, en na Batavia vertrok-
'^"^'^"

ken was, hebbende zich , fchoon buiten

dienft zynde, aangematigd hier te doo-

pen, daar toe hy toen niet bevoegd,
gelyk hem dat den 5 den Mai ook verder

door bevel van de Regeering aan den

Kerkenraad benomen was.

Ik had in 't jaar 1686, de Kerk van 2,yne bc-

Hoetoemoeri pas in Augullus, en Hila vinding

in Oftober ook bezogt, en befchouwdc ^'*n '1^

nu in dit faar 1688. in Oftober en No-
J'^^^^^^

vember Honimoa , en Noefla Laoet y Kerke.

gelyk
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Haar
EJelhe-
dcn be-

hftcn

't hoog
Maleits

in te

voeren.

D. van
derVorm
hier.

gclylc D. van der Sluis Boeroj Manipa,
en Ceramj dog ik bevond het overal

vry flegt , alzoo 'er in langen tyd geen

Predikant geweefl; was.

In 't volgende jaar belafttcn haar

Edelheden den iden Maart , by hun

fchryvens , dat men hoog of zuiver Ma-
leitfch hier leeren en invoeren moeft, dat

niet anders was, dan het vat den bodem
in te flaan.

In 't jaar 1689. fchreef men van Bata-

via den if'^'^n February , dat men daar

Nicolaas Jlodenpyl (een man van geen

kenniffe der letteren, en maar een gewe-

zen Kran!<- bezoeker) tot Proponent

gevorderd had} de reden was, om dat

hy by D. Leidekker het hoog Maleits had

beginnen te leeren, alzoo men voor had,

dit mettertyd ook door hem inAmboina
door te zetten, en in te voeren.

In dit zelve jaar verfcheen hier D. Pc-

trtis van der Vorm den izden July, en

de Kerkenraad van hier klaagde den

loften September zeer ilerk over den

flegten toertand van Amboina 's Kerken

en Schooien} ook begon D. van der Vorm
Maleitfch, dog 't hooge, te leeren, dat

immers geen middel was om dezelve te

herftellen, maar wel om ze in den grond

te bederven.

In dit jaar begon ik by my zelven nu

en dan cenige boeken des Ouden Tefta-

ments in 't gemeen of laag Maleits over

te zetten', alzoo ik de overzetting des

Bybels voor het noodigfte werk hield,

om den Amboinees in kennis te doen

toenemen.

P j^^
In 't jaar löpOjden ijden April, quam

denpyl' D- Hodenpyl hier, en dit was de man,

hier. die de vervallene Ambonfche Kerk herflel-

len , en met zyn hoog Maleits weer op-

bouwen zou. Men verwonderde zich

op Batavia zeer over dit fchielyk verval

der Kerke, van welke men bevorens zoo

hoog opgegeven had, en men fchimpte

in 't gemeen,{als of die genen, wier pligt

het was Maleits te leeren, lui waren, en

, 't niet deden, waar op een fcherp ant-

woord, over hun meellerlyk fchryven,

van dezen Kerkenraad quam : want meen-

den zy D. Brujfel (gelyk zy naderhand

zeiden) hier mede, zoo moeften zy zoo

algemein niet fchryven, te meer, daar

men hen klaar toonde, dat zy wel wiften,

dat niemand , dan hy , zich traag hier in

droeg,

n , Dat de ftaat der Kerke hier flegt , en

van dit dat zy hoe langs hoe meer vervallen was,

verval, ontftond niet van de.ieverloosheit of lui-

hcit der Leeraars , daar men het op zogt

te fchuiven, maar door 't gebrek Van

Taalkundige Herders nu veel jaaren aan

een in zoo grooten Oegft, die hen van

tyd tot tyd, na een kort verblyf hier,

De over-

zetting

dcsBybds
door den
Schiyver

begon-

nen.

of afgeflorven, of ziek en lami vertrok- i6go;

ken , of die ( dat nog het ergft van allen

was) fchoon Taalkundig, en hier veel

dienft konnende doen, tegen de orders

harer Edelheden,en tegen alle reden aui),

hier van daan na Banda gezonden waien,
terwyl de Kerk hier moeft blyven ledig

liaan, en dat wel op een tyd, dat hier

maar een Taalkundig man, te weten,
D. van der Sluis ^ bleef, die immers al-

leen zoo veel Kerken niet waarnemen
kon. Dit was ook de rechte oorzaak,

dat zoo veel Kerken hier in ettelyke jaa-

ren door geen Predikanten bezogt kon-
den werden, alzoo 'er geen Taalkundige,

buiten dien eenen , waren } waar op dan
noodzakelyk een groot verval volgen

moeft. Had D. van der Sluis ^ die de

zelve bezogt, en ze buiten allen twyfïel

flegt bevond , dit toen zoo opgegeven

,

hy had zeer wel gedaan ; maar hy ging

voort daar met veel ophef van te fchry-

ven , dat daar na in verre^ na zoo breed
niet bevonden , en die recht, zoo als het

was, opgegeven, en waar by toen de
ware flegte ftaat der Kerke ( die immers
ook na hare gefteltenis in dien tyd niet

anders wezen kon) na Batavia bekend
gemaakt wierd } maar daar men ook alle

deze redenen had behooren by te voegen,
om hen de mogelykheit van dit verval

te klaarder te doen begrypen j en als men
'er 't invoeren van de hooge Maleitfche

Taal met zulken geweld, als hier nu
gefchiedde, eens als de voornaamfte re-

den (maar wie dorft daar van reppen,
alzoo haar Edelheden dat zoo begeerden,
en de Landvoogd dit allenthalven zoo
doordrong, om zyn Swagers D. Leidek-

kers Bybel gedrukt te krygen ) had mo-
gen byvoegen, zoo zou men zeer wel
hebben konnen begrypen, dat zoo de
Amboineezen in 't ftuk van den Gods- -
dienft, by 't gebruik van de lage Ma-
leitfche Taal, die zy nog eenigzins ver-

ftonden, niet hadden konnen vorderen,

en merkelyk vervallen waren , zy dan
nog veel minder daar in , by 't invoeren
van de hooge Maleitfche Taal, daar zy
niets ter wereld van vcrftonden, zouden
konnen toenemen, ja dat dit het regte

middel was, om (wel verre van dezelve

te herftellen) hen allen luft tot onzen
Godsdienft volflagen te benemen, en als

den laatften doodfteek aan de zelve te

geven , alzoo 'er niets was , dat dezelve

eer, of fchielyker en ook verder, dan
dit verkeerd middel , kon doen vervallen,

gelyk de uitkomft ook geleerd heeft,

dat alle de moeite en koften, daar toe

aangewend , volflagen te vergeefs ge-

weeft zyn.

In de vorige tyden verbood men met

reden , niet de minfte verandering omtrent

de
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1S90, de Icerfiukken onJer den Inlander te

maken, om die teedere verltanden niet

te verwanen, en nu vond men geen

zwarigheit, om in een tyd, dat zy op
liet allerzwakfte , en reeds zoo verre

door gebrek van Taalkundige Predikan-

ten vervallen waren, een geheel andere

Taal in te voeren, en den Inlander te

dwingen, om die leerftukken, die hy in

de lage reeds niet begrypen of leeren

kon , nu in de hooge Taal , daar by niets

van verftond, te moeten aanleeren. Ook
diende die order, om 't hoog Maleits te

leeren, te gelyk, om D. van der Sluis

^

en den Schryver , die reeds zoo veel

moeite tot 'c aanleeren der lage Taal

gedaan hadden , alle luft te benemen,
en om niet alleen al hun vorigen arbeid

te verydelen j maar om hun ook van daar

te doen verhuizen , alzoo 't zoo gemak-
kelyk niet is een nieuwe Taal te leeren,

behalven dat men ook hen niets dwazers
voorftellenkon,als om in 't hoog Maleits

dan deMeefteft te onderwyzen,ten einde

die dat dan den Inlander leeren zouden.

Ongehoorde , en onmogelyke zaaken,

die alle verftandige lieden ook zullen af-

keuren. Ook is die order ten deele mede
de oorzaak geweeft,dat D. 'van der Sluis,

die nog wel den meetlen dienll doen kon,

kort 'er aan vertrokken isj waarop de

Kerk nog meer verviel.

Zoodanig ftonden de zaaken in alle

waarheit toen , en die van Batavia waren
nog ten uiterften verwonderd, van waar
hier in Amboina zoo een fchielyk verval

in de Kerk quam.
Wie ziet hier nu niet klaar, dat dit

de ware reden van 't verval, en dat die

in zich zelve ook mogelyk , ja dat 'er op
zulk een gefteltcnis, en op zoo grooten

fchaarsheit van Taalkundige Predikanten,

ook niet anders te wagten was ; be-

halven dat men andere middelen behoor-

de gebruikt, wat meer werk, dan men
wel gewoon is , van de Taalkundige
Predikanten om hunne Taalkunde ge-

maakt , en yder eiland ten minfte van
een Predikant verzorgd te hebben ; en
dan had yder van die Predikanten nog
werks genoeg gevonden , om het ei-

land, dat hem toevertrouwd was, voor
verval te bewaren , alzoo 't onmoge-
lyk voor een of twee Predikanten was
vyftig Kerken na behooren waar te

nemen.

Laat nu de onpartydige Lezer zelf
eens oordeelen , of deze ftelling niet op
zyn beenen ftaat , en of de ftaat van
Amboina 's Kcike wel anders, dan zy
nu was, wezen kon, als mede, of dit

invoeren van 't hoog Maleits niet het
rechte middel was, om dezelve onher-
ftelbaar te doen vervallen. Immers de

IJL Deel.

Ceylonfche Broederen , over de middelen 1690.
van 't redres van 't verval van hunne
Kerken en Schooien hunne gedagten
opgevende, zyn mede van oordcel, dat

men zulx by de oude gcmeene Cingalee-
fche T:;al houden, en dat men den In-

lander dat hoog Cingalees van D. Rii'él

niet moert opdringen, alzoo zy 't niet

verftonden.

D. van Bniffel , die nog geen Maleits

ter wereld kon (fchoon hy, om dit te

leeren , aangenomen was ) bood aan na
Honimoa te gaan j dog daar quam
niet af.

Men verzogt den ij-den January aan

de Regeering een buiten - belooning voor
de buiten-onkoften der Predikanten op
de buiten-togtenj dog de Heer de Haas
floeg dit wel zeer bars af, alzoo hy noit

de Predikanten veel dienft heeft zoeken
te doen ; maar vermaak vond in alles , wac
zy verzogten, te dwarsboomen.
Den 3 den Mai itelde D. va» der Vorm

voor Maleitfch te prediken (dat hoog
Maleitfch, en dierhalven hier even zoo
onverftaanbaar , als dat van D. Hoden-

fyl, was) en wierd door de Regeering
in 't laatft van 't jaar bclalt na Honi-
moa te gaan , daar zyn Eerw. drie iaarcn

bleef.

D. van der Sluis vertrok in Mai na d van
Batavia, dog niet zonder een groot ge- der Sluis

fchil tuflchcn zyn Eerw. en D. van der na Bata-

Vorm over een zeldzaam voorval in Fe- ^'^*

bruary des vorigen jaars.

Den ipden dier maand was 'er een
Chineefche Slnaf 's avonds in 't Gebed in

de Maleitfche Kerk ( dat driemaal 's weeks
gefchiedde) gekomen, met een Bekken
met bloemen beftroid , waar in wat
Spek , Sec. en eenige Keerflèn waren , wel-
ke die Chineefche jongen aan den Kofter
gaf, om in die Kerk als een offerhande

aan haren Dcoli, of Joosje, te dienen,
eelyk zy by den vorigen Koller, Jan de

Maris
,
gewoon waren te doen, behal-

ven dat ook zommigen wel quamen, om
de trappen van den Predik -ftoel af te

veegen, en dit de zieken met wat water
in te geven, plegende meer andere by-
geloovigheden , en Heidenfche zotter-

nycn; waar van de nieuwe Kofter nu
kennis gegeven , en waar over in 't jaar

i68p. een fcherp Placcaat, om dit al-

les te weeren , uitgekomen
,
gelyk 'er

ook zedert die tyd een wagt van Soldaa-

ten by de Kerk gevoegd was.

Van alle deze Heidenfche bygeloovige

handelingen oordeelde D. van der Vorm,
niet zonder fchyn van reden , dat D. van
der Sluis wel kennis gehad ; maar dat hy
daar af aan den Kerkenraad

, gelyk zyn
plicht was , noit kennis gegeven, en

daar door belet had , dit voor te komen

}

L waar
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waar omti'cnt ik geloove dat D. van der

Vorm in den grond der zaake gelyk had-,

dog D. van der Sluis, die zich daar niet

geheel en al van wilt te verfchoonen,

alzoo de vorige Korter dat zyn Eerw.

gezegt had, geraakte egter nog zonder

verdere moeite na Batavia.

Men ziet hier by egter weder een

blyk, hoe liegt het met de kennis der

Amboineezen Itond, en hoe diep 'er de

Afgoden- en Duivcls-dienll: nog in 't hert

als begraven lag.

Met D.van der Sluis ging een zeer

fcherpe brief, waar van D. %\vt der Vorm

Schryver was, in welke zyn Eerw. uit

naam van dezen Kerkenraad zeer klaar

aanwees den grooten misflag van die van

Batavia , die gezegt hadden , niet te

weten, dat iemand der drie Predikanten

zich in het Maleitfch beyverden. By

dat geval prees deze Kerkenraad my
zeer, als eenen,die geen vier maanden na

zyn komil proeven van zync neerftigheit

in 't Maleitfch gegeven had, en die daar

op door hare voorfpraak (te weten van

die van Batavia ) zelf verbeterd was

,

zeggende verder van my , dat ik nergens

in minder, dan D. van der Sluis was ge-

weeft, dat ik in Banda ook dubbele dienft in

twee Taaien gedaan , en dat pas na myn
wederkomft de bezoeking der buiten-

Kerken nevens D. van der Sluis waarge-

nomen, en dat zyn Eerw. (D. van der

Vorm) toen ook al preuven van zyn

Taalkunde in 't Maleits in 't openbaar

gegeven had.

In dit jaar heeft men op Bocio , Manipa,

en Bonoa, volgens laft harer Edelheden

van den ifdcn February de Chriftenen

van de Mooren gefcheiden, gelyk ook

toen de fcheiding der Diakenen alhier

op zich zelven, volgens beftel van de

Heer de Haas, goedgekeurd is. Ook
floegen haar Edelheden, volgens fchry-

vens van den ipden December, het ver-

zogte geld voor de onkoiten der Predi-

kanten op de buiten-togten af.

In 't jaar i6pi. verfcheen hier den

lidcn Maart D. Henrik Wilhem Gorden,

en den 3often April D. Andreas Lambertus

Loderus, in vergadering.

Den 3den Augufty verzogt D. van

Brujely om op Oma te leggen , ten

einde te beter Maleitfch te leeren j dog
fchoon de Kerkenraad, en ook de Heer

Schaghen , daar voor was , zoo wift de

Heer de Haas (die een byzonderen haat

tegen zyn Eerw. opgevat had ) hem dat

gedurig te beletten , hoewel zyn Ed. dat

eindclyk mede den ydcn Augufty toe-

ftond. Hy vertrok dan den jden Sep-

tember , en ftierf 'er den loften van
hertzeer.

Door beftel van den Heer de Haas,

dien grooten Patroon van D. Leidekker,

belaÜten haar Edelheden den 6den Maart

weer, om zuiver JVlaleitlch te leeren.

En in dit zelve jaar den ifden September

maakte ik aan dezen Kerkenraad bekend,

dat ik genegen was, den Bybel over te

zetten, verzoekende tot overzienders des

zelfs de Mcdieurs de Ruiter en Raufcher,

twee zeer Taalkundige Ouderlingen, aan

welke ik verzogt, dat de vergadering

zich geliefde te gedragen, mits dat de

andere Broederen daar van 't gezicht ook
konden nemen, 't geen haar Eerw. my
toeltondcn , met belofte van myn werk

,

dat toen al verre gevorderd was, op zoo

veel beter voet te zullen konnen voort-

zetten, en voordragen.

D. Hodenpyl , den iS^fen January be-

laft zynde na Ternate te vertrekken

(dat geleek immers niet na de Ambon-
fche Kerk te herllellen) vertrok daar

heen , nemende den 24fte» April zyn af-

Icheid.

Zedert dezen tyd moeHT ik alleen een
langen tyd Sondags tweemaal in 't Ma-
Iciti'ch prediken, terwyl de andere twee
ieder eens in 't Nederduitfch predikten,

daar nogtans beflotcn was, dat zoo ras

'er geen vier Predikanten waren, de eene
beurt ophouden zou.

OndertufTchen fchreven die van Bata-

via den I ften February aan dezen Kerken-
raad een zeer fcherp antwoord op onzen
brief. Men gaf ook kennis, dat de

Krankbezoeker van Aken al mede in dat

hoog Maleitfch geoefFend wierd , en

mogelyk in 't einde van dit jaar ook na

de Ooft zou gezonden werden. Zy
hielden den Bybel ook zeer noodzakelyk,

dog D. Leidekker (die met de overzetting

van dien in die hooge Taal bezig was)
had zynen arbeid al een tyd lang laten

ftcken , dog was nu op nieuw verzogt
'er met yver weer aan te gaan, dat hy
ook aangenomen had te doen.

Den liften Mai wierd by den Kerken-
raad goedgevonden ingevolge van haar

befluit van den 8ften February des jaars

1690. (toen 'er drie Maleitfche Taal-

kundige Predikanten hier waren, daar ik

nu maar alleen aan 't Kaiteel was ) door

die van de Regeering goedgekeurd, de

eene Maleitfche beurt (gelyk 't in zulken

geval altyd geweeft was) na te laten

j

waar over zy niet weinig door die van de

Regeering , als hadde zy een groote misllag

begaan, gehekeld wierd, waar over haar

Edelheden 't jaar 'er aan ook zeer fcherp

over die van den Kerkenraad antwoord-

den, bevelende, dat men weer twee-

maal prediken, en zulx noit, dan na dat

by de Regecring verlof verzogt, en dat

toegeftaan was , weer op zich zelven

affchaöen zou. Op al het welke de

Ker-
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van der

Poort

wettig

van 't

Avond-
maal ge-

houden.

Kcrkcnraad alleen met zcdigheit en n;i

waarheit antwoordde, dat zy dit niet uit

haar zelven, maar volgens goedkeuring

van de Regcering op hun beJluit van den
gft'en Febru.uy des jaars 1690. gedaan

hadde, en verder bereid was dezen lait

op te volgen, gelyk ik alken toen weer
tweemaal Sondags in 't Maleits prediken

moeft, daar alle myn Collega 's maar

eens predikten.

Den fdcn Oftober dezes jaars >Vierd

de Winkelier "uan der Poort ook om
zeer wettige redenen van 't Avondmaal
gehouden , en hem op een zedige wyze
gezegt (alzoo hy daags voor de Cenlura

JVlorum zeer dronken geweefl: was , en

een groot llraatgerugt gemaakt, zyn
vrouw gellagen, en veel buitenfporighe-

den bedreven had) dat zy beft oordeelde,

dat hy voor deze rei ze, om redenen, die

hy zelf wel wift, alzoo zy verfch waren,

van 't Avondmaal bleef.

h
Deze man, die een Diaken was, over 165,^,

dit zeer onftigtelyk gedrag zoo zagt en
voorzigtig gehandeld zynde, ging egter
aan den Heer Schaghen klagen , dat men
hem, zonder redenen te geven, van het
Avondmaal afgehouden had.

De Heer Schaghen trok zich deze
zaak zoo verre aan, dat hy, of de Raadj
zoo hy 't noemde, dezen van der Poort

^

zonder ons eens daar over gehoord te

hebben , op eigen gezag , en zonder
voorbeeld, van zyn Diakens-ampt ont-
floeg , waar over grote gelchillen tuflchen

ons en de Regeering ontilonden, die m
't volgende jaar een zeer flegten uitllag

voor hem namen.
Den zoften en 15-ften Oftober verzogt D. Lodc-

D. Loderus om de MaleitfchePredikatien rus ver-

van D. Caron te prediken, dat hem af- ??'^}^ • ""?

geflagen, en toen te gelyk getoond is, ff",
dat hy geen een vers in 't Maleitfch wel ken , af-

lezen kon. geflagen;

Lt DER-.
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DERDE BOEK
EERSTE HOOFDSTUK.
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DOm. D. Stampioen, en Feylingius hier. D. D Gordon, en'Loó.exns berifpt.

Zedert telkens weer tweemaal door den Schryver Maleitfch gepredikt. D. Gordon
op Oma geplaatfi. De Kerkcnraad o-jer van der Poort in de Politycque Raad ver-

fcheenen. En over een geval van D. Loderus met de Heer Schaghen. IVaar over die

beide Heeren gefchil kregen. V Welk de Schryver affneed. En zyn Ed. zien dede,

dat de Kcrkenraad zeer voorzigtig met hem gehandeld had. Het welk door de Heer

Schaghen gehoord^ en zeer geprezen werd. D. Loderus na Batavia verzonden.

Conlidcratiën van D. van der Vorm, en den Schry ver, over de Maleitfche Taal.

D. Gordon V zaak kortclyk voorgefleld. En des zelfs vertrek na Batavia. Des Schry-

ver 's verzoek om zyne vetlojfnig. D. D. Coldedehorn, en Bierman, hier. D. Fey-

lingius op Honimoa, en D. van der Vorm ^«ï» V Kallcel gelegt D. Stampioen na

Ternate, en D. van Aken Aanmerkingen i^w Batavifchen Kerkenraads öwr o»zer

beider aanmerkingen. Het invoeren van V hoog Maleitfch door haar Edellieden weer

belaft
.f

en boete op het Kerk-gaan afgefchaft. Hoofd-oorzaak van 7. verval dezer

Kerke. Waar omtrent de Predikanten al het hunne te vergeefs deden. In V jaar 1694.

keuren die van Batavia V laag Maleitfch weer beft. Lafl , van geen Politycque Com-
mifTiiris, dan van onze Godsdienft, te mogen aanftellcn , qualyk nagekomen. D. D.
Nucclla, Coeterier, en Hodenpyl Z)/Vr, en des Schryver 's vertrek na Batavia.

D. Coldedehorn onwettig op Oma gelegt. De Schryver draagt voor zyn vertrek den

Kerkcnraad voor ^ dat hy den Bybel in '/ laag Maleitfch vertaald had. Het hoog
Maleitfch fterk hier voortgezet. Die van Tihoelale verzoeken Chriften te werden.

In V jaar 1696. verfcheen bier D. de Mei. D. Coldedehorn /rcrW/ otj^ Maleitfch.

Seroewawan werd Chriften. D. Nucella op Honimoa, en D. de Mei op Ofna gelegt.

D. van der Vorm vertrokken. En D. Hodenpyl. D. D. Nucella, en de Mei,
legenden hoog Maleitfch te prediken. D. D. Hodenpyl, en Bierman , weer hier.

'Klagten over D. D. Nucclla

Slegte ftaat der Kerke hier.

en de Mei. In '/ jaar 1700. D. de Mei overleden.

D. D.
Stam-
pioen ,eii

Feylin-

gius hier.

D.D.
Gordon

,

en Lode-
rus be-

nfpt.

IN
't jaar i6pi. verfchenen hier

D. D. Joannes Stampioen., en Jbra-

hamus heylingius, den 3 den April in

vergadering.

Den 8ften April ftelde ik, alzoo

'er fcherp over 't afzetten van de eene

Maleitfche beurt door haar Edelheden

gefchrevcn was, voor om tweemaal Ma-
leitfch te prediken; en alzoo D. D. Gor-

don en Loderus mede niet weinig over

traagheit in 't aanleeren van 't Maleitfch,

door haar Edelheden getcekend waren,

om dat zy met hun beiden my ten min-

llcn geen eens ontlaften konden , zoo

vcrzogt D. Loderus weer om Sondags

eens Maleitfch te prediken.

Zyn Eerws. aanbieding wicrd vlak van

de hand gewezen, alzoo hy niet in ftaat

was, en ik bood aan hem beter te leeren,

om die Taal ordentclyk, en niet befpot-

telyk, gelyk met het Portugeefch op

Batavia voorgevallen was, te prediken

j

doch myne aanbieding ging niet door ;

maar den ziften Mai bclaftte de Heer

Landvoogd en Raad dat 'er tweemaal
Maleitfch zou gepredikt werden, gelyk

ik zedert alleen deed, en gaf men ook
bevel dat D. Gordon na Oma zou gaan

,

gelyk kort 'er aan gefchiedde.

Den ijden Mai verfcheen de ganfche
Kerkcnraad in den Politycquen Raad,
alwaar zy in hare order in 't byzonder
zaten om over de zaak van den Diaken
van der Poort., onwettig, zoo zy ftaande

hielden, door den Raad buiten zyn ampt
gefteld, te fpreken.

D. Loderus.) die Prefès was, geraakte,

in plaats van over deze zaak te handelen

,

met de Heer Schaghen over iets tuftcben

hun beide voorgevallen, in zulken hoog
gefchil, dat het de ganfche bycenkomft
zou verydcld hebben > hoewel hy in den
grond groot gelyk had : want hy was uit

laft van den Kerkcnraad by de Heer
Schaghen op de tyd van de noodiging ten

Avondmaal met een Ouderling geweeft,

en had zyn Ed. op een zedige wyze uit

naam van den Kerkcnraad voorgehouden,

dat

1692:

Zedert

telkens

weer
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Raad ver-

fcheenen.
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En bok
over een
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kregen.

'tWelk
de

Schryver

atfneed.

dat liaarEcrw. groote zwarigheit vonden
zyn Ed., en die van zyn Raad, zoo lang

inen in zoo veel verwydering mee den
anderen over deze zwevende zaak leef-

de, ten Avondmaal te verzoeken , ofom
ook zelf ten Avondmaal te gaan, en dat

wy dicrhalven, als geerne (fchoon wy
toonen zouden verongelykt te zyn) de

minfte willende zyn, verzogten dat de
Heer Landvoogd ons dog, eer 't zoo
verre quam, gelegenheit geliefde te ge-

ven, om met malkanderen in der minne
hier over te fpreken, en maar eens ge-

hoord te werden , verzekerd zynde, dat

zyn Ed. ons gelyk geven, en men dan
met een geruft gemoed gezamentlyk zou
konnen ten Avondmaal gaan.

Dit zeer billyk en minnelyk voorftel

nam die Heer zeer hoog op, even als of
D. Loderus daar gekomen was, om zyn
Ed. en zyn Raad het Avondmaal te ver-

bieden, dat gecnzins de meening was,
gelyk als ook 't geheele voorftel 'er niet

na geleek. •

Daar op begon zyn Ed. niet weinig op
hem, en (zoo D. Loderus zeide) ook op
den Kerkenraad , uit te vaaren , dat ein-

delyk zoo hoog liep , dat de Ouderling

ftil na huis ging (daar hy zeer qualyk

aan dede, alzoo hy, uit naam des Ker-
kenraads gezonden zynde, ook zyn Pre-

dikant dekken, en tot het laatfte moeft

gebleven hebben , om van alles getuige-

nis te geven ) 't welk de Heer Schagben

ziende , was hy nog heviger tegen D.
Loderus uitgevaaren, die niet weinig hier

over mede 't zyne gezegt had, hoewel
hem dat zeer qualyk bequam.

Daar over nu begon de Heer Land-
voogd, zoo als D. Loderus van de reden

van onze komft een ophef maakte , niet

weinig over zyn Eerw. te klagen, waar
door de woorden tuflchen die Heeren vry

hoog liepen.

Ik zat toen de tweede, als Schryver

van onze vergadering , en nam de vryheit

(ziende dit als een zaak aan, bequaam
om onze geheele byeenkomft te veryde-

len) van dit dryvend af te fnyden.

Ik verzogt den Prefes D. Loderus zeer

vricndelvk te zwygen, en verzogt ook
aan de Heer Schagben^ dat, zoo zyn Ed.
't niet qualyk nam, ik de party opvat-

ten, en zeggen zoude, waar over wy
hier te zamen gekomen waren, latende

die zaak tufichen zyn Ed., enD. Loderus^

vooreerft beruften.

Ik vertoonde dan aan zyn Ed., dat

wy daar verfchcncn waren , om over de
zaak van den Diaken van der Poort , die

zyn Ed., onzes oordeels zeer onbevoegd,
en onordcntelyk , zonder ons oit daar

over, en hem maar alleen gehoord te

5
hebben, van zyn dienft op eigen gezag 1692:
afgezet had, te fpreken.

Ik zeide , dat de Kerkelyke perzoonen En lyn
Kerkelyk door een Kerkenraad op goed- Ed. 7ien

keuring der Regeering aangertcld wier- '''-"de, dat

den, en dat dit Kerkelyk recht ook mede kcnuad
bragt, dat zy, zich te buiteJi gaande, zeer

Kerkelyk, en niet door die van de Re- voorzig-

geering, geftraft, en, zoo zy dat ver-
|'° '"^'^

dienden, ook afgezet wierden, waar van haïTddd
dan , des noods , aan de Rcgecring ken- bad.

nis gegeven, en waar op have goed-
keuring afgewagt wierd. Welk laatfte

egtcr in 't geval van iemand wettig van
't Avondmaal af te houden geen plaats

had, alzoo het werk van den Kerken-
raad was, over 't gedrag van hare Lede-
maten te oordeclen, en ook die gene,
die zich onwecrdig maakten , van 't

Avondmaal af te houden, zonder dat zy
gewoon, of gehouden waren aan die van
de Regeering d.iar af eenige kennis te
geven.

t'n zoo zich daar over iemand al mogt
bezwaard , en reden vinden , om aan de
Regeering te klagen , dat dan geen
ordencelyke Regecring gewoon was zulk
een perzoon maar alleen te hooren, eri

zoo hy Diaken was, maar op haar Ed.
eigen gezag, af te zetten j maar dat die

dan eenig nader berigt van zulk een be-
fchuldigde Kerkenraad gewoon was té

verzoeken.

Ik zeide verder , dat zyn Ed. den
Diaken van der Poort maar alleen, en
ons noit gehoord , en hem , als was hy
door ons grootclyks verongelykt, ton

eerllen maar afgezet hebbende, een zaak
gedaan had , tot welke zyn Ed. onbe-
voegd, en die alleen van 't recht der

Kerke was, en die wy onmogelyk kon-
den laten voorbyflippen , alzoo wy, als

eerlyke mannen
, gehouden waren dit

recht, niet als 't onze (dewyl wy dat

voor ons in 't byzonder licht zouden
konnen overftappen) maar als 't recht

van de Kerk (dat wy al zoo weinig aan

die van de Regeering , als die van de
Regeering 't hunne aan die van de Kerk
mogten overgeven ) getrouw te bewaren,
te handhaven , en voor te ftaan , en dat

dit in alle opregthcit ook alleen onze
toeleg , en 't verder verzoek was om my
nu over de zaak zelf te hooren.

Ik vervolgde daar op, dat van der Poort

zich, daags voor de Cenfura Morum,
onbefchoft dronken gedronken , alles in

huis niet alleen gebroken , maar ook op
ftraat geworpen , daar een fchrikkelyk

leven gemaakt , zyn vrouw ( zoo zy zelf

tegen den omgaandcn Predikant en Ou-
derling klaagde) geflagcn, en zich zoo

buitenfporig aangefteld had , dttt veel

L ï leden
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leden des Kerkcniaads van oordeel ge-

weelt waren, dat men hem het Avond-
maal behoorde te verbieden j dog, dat na

een ryp overleg , alzoo ons dit de ecrile

maal van hem voorquam,by meerdcrheit

van ilcmmen beft gekeurd was , dat men,
om dien man niet te brandmerken , hier

van niets aanteekencn, en hem op de

zedigllewyze met korte woorden zeggen
zou, dat hy zelf beft wift, wat 'er daags

te voren in zyn huis voorgevallen, en

verder in zyn ftoep in 't oog van ydcr

een, gelchied was, dat wy hem dat alles

konden bewyzen , dog , om op zyn zagtfte

te handelen, dit aan zyn eigen gemoed
lieten, maar dat wy ook raadzaam ge-

vonden hadden, om niemand ergernis

over zulk een verfch - gebeurde zaak te

geven, hem broederlyk te raden, zich

voor deze maal van 't Avondmaal te ont-

houden , en zich in 't toekomende voor-

zigtiger te dragen.

Dit nu, zeide ik tegen zyn Ed., is in

alle opregtigheit, het gene 'er omtrent
'van der Poort door den Kerkcnraad ver-

richt is.

Hebben wy, Ed. Heer, nu op een

beleefder en zediger wyze dien man, die

wat anders verdiend had, konnen hande-

len, en hebben wy daar mede verdiend,

dat U Ed. hem ons ten eerften , en zonder
ons eens te hooren, onttrekken, en dus

buiten zyn ampt ftellen zoude.''

Wy laten U Ed , en zynen Raad , nu
zelf oordeelen , of U Ed., indien U Ed.
noodig geoordeeld had ons daar over

maar eens te hooren, wel oit tot dit

afzetten zou hebben gekomen, en of
wy dierhalven daar by niet ten hoogllen

verongelykt zyn? Indien ja, gelyk wy
op de voorzigtige behandeling van den
Kerkenraad in dezen van U Eds. edel-

moedigheit en bel'cheidenheit niet anders

afwagcen, zoo verzoeken wy dat U Ed.,
die hem ons onttrokken heeft, hem on-
der ons weer gelieve te ftellen, en ons
gelegenheit geven, dien man, als tot ons

behoorende, zoodanig te handelen, als

wy in redclykheit, na 't Kerken-recht,

zullen oordeelen te behooren.

De Heer Schaghen^ dit voorftel van

my gehoord, en nu de zaak in zyn bin-

ncnfte gezien hebbende, prees zeer de

bcfcheide en welgegronde wyze , op
welke ik dit ons recht der Kerke voor-

gefteld, en aangewezen had, hoe wy
niet konden , nog mogten nalaten

,

't recht van een ander, ons toevertrouwd,

te bewaren, en ten uiterfte verpligt ble-

ven van dit noit aan iemand, zonder
wettige reden, over te geven.

Hy prees ook in zyn geheel de voor-
zigtige, befchcide, en onpartydige han-

deling van den Kerkenraad omtrent van
der Poort ^ 't geen hem nu klaar gcblc-
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ken.

was,

maar geheel anders voorgekomen

, alzoo hy geklaagd had afgehouden
te zyn, zonder dat hem eenige de minfte

reden gegeven was j daar hem geen
kragtiger en te gelyk bcfcheidener reden

van zyn quaad gedrag kon gegeven wer-
den, dan met hem tot zyn buitenfporig-

heit van daags te voren te wyzen.

Hy bekende dierhalven ook zeer edel-

moedig, dat van der Poort hem, en zynen
Raad misleid, en dat zyn Ed. daar op
een misflag begaan had, ccrft van hem
alleen, en ons niet te hooren, ten an-

deren ook in hem van zyn ampt van
Diaken afgezet te hebben, 't geen zyn
Ed. nu ook bekende volgens myn gedann

voorftel van 't recht der Kerke, en niet

van het recht der Regeering te zynj
waar op dan zyn Ed. dezen van der Poort

(verklarende het afzetten onwettig ge-

fchied te zyn) weer geheel en al aan ons

overgaf, en als Diaken onder ons ftelde,

om met hem zoo , als wy goedvinden
zouden, te handelen.

Wy bedankten zyn Ed. voor zyne
edelmoedige erkentenis van onze voor-
zigtige handeling, en van ons hier in

gekreukt recht, en verzekerden zyn Ed.
dat wy altoos, na ons uiterfte vermogen,
zouden tragten voor te komen van in

eenige verwydering met zyn Ed.,' of
zynen Raad te genaken , en dat wy niets

zoo zeer behertigen zouden , als in

cenigheit, en hoogagting met haar Agt-
baarheden te leven > waar op wy in veel

liefde van den anderen fchcidden.

De bevorens aangehaalde zaak van -q. Lo-
't gefchil tuflchen zyn Ed., en D. Lode- dcrusna

rus^ was egtcr van dit gevolg, dat hy Batavia

door zyn Ed. in 't begin van Juny, vol- j"^""*"

gens befluit van den ijdenMai, na Ba-
tavia gezonden wierd j hoewel zyn Eerw.
zyne behoorlyke getuigeniflen van den
Kerkenraad mede kreeg.

In de maand September gaven die van Confide-
de Regeering , en den i zden ook de Heer ratiën

i'^K^(?;'/^ör»? hunne Confidcratiën wegens ^*° ^•

den ftaat der Ambonfche Kerk, en we- Y^" ''"

gens de Maleitfche Taal , die men met en dea
de befte vrugt hier gebruiken kon, en Schryver;

ik ook de myne , over , om de gedagten PY^"^ ^^

van dezen Kerkenraad daar over na Bata-

via bekend te maken.
Zyn Eerw. kon wel niet tegcnfpreken,

dat de laage Taal beft verftaan wierd j

maar was egter geheel en al voor de
hooge Taal, en dat men die invoeren

moeft.

Ik daarentegen oordeelde , dat een
Predikant geen Taal ergens, veel min by
den traagen Amboinees, invoeren, maar

dac

K

Maleit-

fche Taal;
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dat hy de Taal, die hy vond, gehouden
was te volgen.

Ik hield het dierhalven voor befl:, den
Inlander in de laage Taal , om dat die

beft verftaan , en daar door nog iets

gevorderd wierd , te ondcrwvzen , en

keurde de hooge en zuivere Taal geheel

af, om dat de Inlander, die reeds traag

van aard is, en zwarigheit maakt, om
iets in een Taal, die hy reeds kend, te

Iceren , daar omtrent nog veel meer
zwarigheit maken zou in een Taal, die

hy niet vcrilaat , behalven dat hy al het

oude vergeten, en van al 't nieuwe niet

het minftc begrip hebben zou.

Egter dreef toen de Kcrkenraad alhier

door, dat het beft was hoog Maleitfch

te leeren, waarfchynelyk om dat haar

Edelheden dit geboden, en om dat D.
Leidekker bezig was, den Bybel in die

hooge Taal over te zetten.

In dit zelve jaar viel 'er nog een zaak

tuflchcn de Heer Schaghcn en D. Cor-

don voor, die*\vereldkundig genoeg is,

zonder dat ik daar van^ behoeve te

fpreken.

Hier op quam kort 'er aan 't vertrek

van dien Heer o\'er Banda na Batavia

te volgen ; zoo dat deze Kerk in dit

jaar Aveêr van twee Predikanten ontzet

was.

]k had dit jaar, ziende, dat ik met
myncn dienft onder alle die dryvers van

het hoog Maleitfch niet veel vrugt doen, \

en my zelve maar hertzeer geven zou,

goedgevonden , om myne verloftlng te

verzoeken, alzoo myn tyd haaft uit zou-

de zyn , die ik verplicht was hier te

blyven.

Dus quam de ganfche laft der Maleit-

fche dienft hier op my, en op Honimoa
en elders buiten, op D, nian der Vorm
aan , dat \'oor twee mannen vry te

zwaar was.

In 't jaar löp^. zyn hier den ijden

April van Batavia D. Hermannus Col-

dedeborn, en D. Petrus Bierman ge-

komen.
Ook wierd dit jaar den i jden January

van haar Edelheden belaft voortaan alles

aan de Regeering hier fchriftelyk bekend
te maken} als ook dat de Regeering
't verkiezen van Krankbezoekers aan den
Kerkenraad mocft laten.

D. Feylingius wierd in January dezes

jaars op Honimoa gelegt, en D. van der

Vorm quam aan 't Kafteel, op welke tyd
ik eerft van tweemaal alleen in 't Ma-
leitfch te prediken ontlaft wierd , daar

nu zoo lang geen een der Predikanten
meer, als alle Sondag eens, gepredikt
had.

D. Stampioen vertrok in Mai ofJuny
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na Ternate, hebbende hier in 't Neder-
duitfch gepredikt.

D. van Aken was in dit jaar ook van
Batavia als Predikant na Ternate gezon

-

den, al om dat hoog Maleiis in te voe-
ren, dat overal, waar, en met hoe veel

drift men het ook gezogt heeft door te

dringen , te vcrgeeflch en zonder eenige

vrugt geweeft is.

By 't overzenden van myne en D. van
der Vorm 's aanmerkingen over 't Ma-
leitfch êv'c. zegt de Batavifche Kerk-
vergadering Art. 2. dat zy de hooge
Taal geenzins kan goed houden in te

voeren, nog door Catechifatiën, en al-

lerminft door Predicaticn, om redenen
in de aanmerkingen van die twee Broe-
deren gemeld , en dat zy 't dierhalven

het nutfte hielden, voor dezen tyd by de
gewoone Taal te blyven , devvyl die

NB. in de gemeente ongelyk meerder,
als de hooge zuivere Taal, verftaan wierd.
Daar fpreken zy immers kla^r- van een
hooge Taal, en dan zyn 'er nog die

loogchenen, dat 'er een hooge, of laage

Taal is.

Over de Leeraars en Meefters oordeel-

den zy, dat die, als de jongelingen op
een hooge School, zich in de zuivere

Taal behoorden te oeffenenj al het wel-
ke egter hier ganfch niet te pas quam,
alzoo 't vaft bleef, dat de Predikanten

geen nieuwe Taal ergens invoeren ,

maar de Taal, die zy vinden, zoo zy
vrugt willen doen , volgen moeten.

Wy deden wel ons uiterfte beft, om
den Inlander, door gedurige bezoekingen
der buiten-Kerkcn (waar omtrent D.
van der Vorm wel de zwaarfte poft had

,

met al de overzeefche Kerken, terwyl

ik die in 't gebergte waarnam) te doen,
maar wat kon het helpen , dat een Pre-

dikant op zyn beft tweemaal 's jaars in

yder dorp tweemaal predikte, en Cate-

chifeerde? Immers niet met allen, (gc-

lyk men dar onder de ftoffe van Ceylon
ook door D. Synjeu^ in opzigt van den

vervallen ftaat der Kerken van Ceylon
eenigzins verder aangedrongen zal vin-

den, dat dit middel zeer weinig helpen

kan) en dierhalven zegge ik (gelyk ik

toen, en altyd daarna, gezegt, en zoo
menigmaal in myne Kerk-berichten , en

vooral in myne overgcgevene aanmer-

kingen, aangewezen heb) dat hier veel

te weinig Predikanten voor zoo grooten

Oegft zyn , en dat yder eiland ten aller-

minften een, en Ceram wel twee Predi-

kanten van noodcn , en dat zulk een

man dan nog hals-werk heeft, om het

overal alleen waar te nemen, dewyl yder

dan nog wel zes of acht Kerken tot zyn

laft hebben zal, daar yder dorp in 't Va-
derland

1693.
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derland zyn eigen Predikant heeft , dat

immers hier veel noodigcr was, daar 't

meeft nog Heidenen , dan daar 't alle ge-

oeffende Chriftenen zyn.

Den 1 3 den January dezes jaars belailten

haar Edclheden ook zeer ftreng , dat

men hier hoog Maleitfch voortaan Iceren

moeit i dog dit was alleen door 't beftel

van de Heer de Haas.

Ook is alle den arbeid van de Predi-

kanten en de Meefters te vergeefs ge-

worden, zedcrt dat men in 't jaar i68p.

den 23ften Maart in de tyd van de Heer
de Haas (die zich in veelen deele be-

toond heeft een bitter vyand van de Pre-

dikanten, en van de Kerk, te zyn,

mogelyk in wraak , om dat hy , over

zyn vorig flecht leven, van den Kerken-

raad op Batavia niet al te wel na zyn zin

gehandeld was) de boete, te voren op

't komen in de Kerk en in de Catechifa-

tiën , met goedkeuring der Regeering

en al in de Heer Speelman 's tyd hier

ingefteld, wierd afgcfchaft, waar door

veroorzaakt is , dat de jongelingen en

meisjens, die zeer wel geocffend uit de

Schooien gingen , na uit de zelve verloft

te zyn , niet in de Kerk , nog in de

Catechifatiën , zo wel als de oude lie-

den , verfcheenen , waar door zy ten eer-

flen alles , dat zy dus verre zeer wel ge-

leerd hadden, weer geheel en al quamen
te vergeten j al 't welke veroorzaakt

wierd door die fchielyke verandering

onder de Inlanders in zaaken van Gods-
dienft , al over langen tyd by de Kerken-
ordening quaad gekeurd , en waar op
ook voornamentlyk dat fterk verval ge-

volgd is.

Iemand, die kennis van de Schooien
in 't Vaderland heeft, weet zekerlyk,

dat daar de boetens om de jeugd in hun
pligt, en behoorlyke order te houden,
van oudsher met veel vrugt in trein ge-

weeft, en tot nog toe zyn.

En fchoon de Heer de Haas in dit

affchaffen der boetens by den Inlander te

betalen, meeft daar op zag, dat hy 't

onbillyk hield de Inlanders door boete
tot het komen in de Kerk te dringen

:

Een ftelling waar in zyn Ed wel eenig-

zins in den eerften opflag fchynt gelyk te

hebben, alzoo men dit ftuk aan een

yders gemoed behoord vry te laten

;

maar men moet in opzigt van den Inlan-

der hier omtrent een geheel ander oor-

deel als omtrent de Chriftenen in 't Va-
derland vellen , alzoo deze nog ten

grooten deele Heidenen endiein 't Vader-
land van ouders tot ouders Chriftenen
geboren zyn.

Daar beneven moeft men (indien men
dit hier onwettig keurde) zoo grooten

reekx van jaaren te voren den Inlander

aan zulken wyze van boete te geven
niet gewend en vaftgemaakt hebben , zoo
men, met dat fchielyk af te keuren en
na te laten, den van nature tragen In-

lander niet eensklaps onherftelbaar als

wilde doen afvallen , om weer volllagen

Heidenfch te werden : want als hunne kin-

deren in de Schooien, en de bejaarden

wegens verzuim van in de Kerk te ko-
,

men geen boete meer gaven, zoo was
't immers zeker, dat de kinderen niet ter

School , en de ouders niet ter Kerk zouden
komen, waar tegen de Meefters , de

Predikanten, ja zelfs de Regeering dan

ook niets verder (gelyk wy dit onder

't jaar 1709. breeder toonen ) doen kon-
den, behalven dat daar by alle de dienft

der Meefters en der Predikanten ydel en
vrugteloos geworden is , daar men hier

nevens ook in agting nemen moet , dat

de E. Compagnie zoo veele Meefters uit

hare kas betaalt, zonder dat de Inlanders

omtrent de School-dienft 'of Kerk- dienft:

eenige laften dragen, daar de ouders in

't Vaderland gewoon zyn den Meefter
uit hunne beurzen te betalen. Betaald

nu de E. Compagnie zoo milddadig de
Meefters, ten minften dat zy dit tot

haar voordeel hebben , dat de ouders

door een geringe boete verpligt werden
hunne kinderen ter School te zenden

,

op dat hare onkoften niet te vergeefs

mogen zyn.

Ln wat het komen in de Kerk, of by
verzuim van dien bcete te geven, betreft

( 't geen niet alleen in Amboina plagt te

gefchiedcnj maar ook op Ceylon
, gel3'k

men onder die Kerk-zaaken zal konnen
zien , en elders , van gebruik is ) zoo
men die wil afgekeurd hebben , dan is

immers de dienft van alle Predikanten
hier, en elders, vrugteloos j en dan is

't ook onnoodig, dat de E. Compagnie
zoo veel Predikanten tot verdere bekee-
ring van den Inlander in dienft houde,
alzoo wanneer de Inlander niet in 't

gehoor van Gods Woord komt , hy on-
mogelyk kan bekeerd werden; waarom
ik van oordeel wezen zou, om den dienft

van de Predikanten hier niet befpottelyk

te maken, dat men dan ook maar te

gelyk de E. Compagnie van alle die

onnoodige koften, om zoo veel Predi-

kanten met zoo veel laft van gagie en
emolumenten aan te houden , behoorde

te ontlaften, alzoo dog op die fchadelyke

affchaffing van de zoo lang herwaards

ingevoerde boetens met al hunne Taal-

kunde en dienft niet het minfte op den

Inlander by 't inflaan van die weg te

winnen, en zulx ook veel beter te ver-

antwoorden is , dan als men goed vind

o in
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dus vrugteloos hun dienll te laten waar-
nemen, en de Heercn Meefhers ondcr-

tuiïchen tegen alle redelykhcit zoo zware
koften te doen dragen.

Om alle de voornoemde redenen dan
zou ik beft oordeelcn de boctens niet af

te rclVafFen,om den dienil der Predikanten

en Mesfters, mitsgaders de groote koften

der E. Compagnie ten minfte van eenige

nuttigheit te maken ^ en vooral , om dat

die boetcns in Amboina altyd zeer matig
en met bcfcheidcnheit gevorderd, en by
veel Inlanders zelfs beter, dan de af-

fcbaffiiig, geoordeeld zyn.

Ik achtte 't nodig, alvorens van dit

ftuk, van de boetens van den Inlander

af te ftappcn , om 'er dit nog by te voe-

gen, en vertrouwe, dat een aandagtig

en billyk Lezer my hier in volflagen

gelyk geven zal.

Dit nu is de ware ftaat en reden van
't geheel verval van de Kerke van Am-
boina , dat inwners de Predikanten of de

Meefters niet konnen gebeteren , en dat

hiet minder, dan een bewys van de

traagheit, of luihcit (zoo het op het

verkeerd voorgeven van de Heer de Haas
van 't ver- haar Edelheden, zonder ons eens te hoo-
val dezer fgn, by hun fchryvens van 't jaar i68p.
"^^* geerne zögten te duiden) van een van

beiden is.

Dit heb ik, dit hebben ook andere

van myne Amptgenootcn menigmaal

,

in onze Kerk-berigten, aangewezen, en

daar omtrent de hulp der Regeering ver-

zogt i dog noit heeft een van de Heeren
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te hoorenTaal, die hy niet verftaat,

prediken, ofte Catechizecren.

In 't jaar iöp4, den jiüen January,
fchreven ook die van den Batavifchcn

1693.

In 't jaar

i('94.

Kerkenraad , dat zy nevens ons van oordeel ';'^"''^"

„ 1 ^ J 1 »ƒ 7 ./ ; r-r^ , , n lllCVan

Hoofi
oorzaak

VViar

omtrent

de Predi- gelaten,

Landvoogden zich aan de zaaken of 't

verval van de Kerk zóo veel gelegen

om met my. of iemand van
kanten al myn Amptgenoten , gelyk wel behoord

t "ver-^ had , daar over eens te fpreken , veel

geefs min om eenig middel tot herftelling van
deden, 't gebrek, dat wy aangewezen hadden,

te beramen i maar alles wilde men van de

Predikanten hebben, die ondertuflchen

alles deden, wat in hun vermogen was,

zonder dat het iet helpen kon , om de

reden , te voren gegeven. By al het

welke nog die groote verbyftering komt,

dat men een geheel land en volk dwin-

gen wil om een nieuwe Taal, of hoog
Maleitfch te leeren, om de gronden van

onzen Godsdienft te beter te verftaan,

daar men hen niet bewegen kon, om
die in een Taal, die zy reeds verftaan,

in de Kerk te komen hooren prediken-,

een zaak , die alle menfchen , die buiten

drift zyn, en reden gebruiken willen,

zckerlvk zullen afkeuren, en van welke
zy moeten bekennen, dat dit het regte

middel was, om de Inlanders, zoo zy
niet reeds weg bleven , weg te jagen

:

van
15afavia

't laag

Maleitfch

weer beft.

ivarcn^ dat de lage MakilJ.be 'Taal heJJ

voor de Predikaticn ivas; alzoo die taal
voor hen '/ fligtclykfl tvezen moefti die zy

befl verftaan konden ; dog dat het hoog

Maleitfch cgter met vrugt van de Predi~
kanten en Schoolmccflers (kennen het die

niet, hoe zal het dan de gemeinte ver-

ftaan ) kon aangeleerd werden , op dat de

eerfle het aan de tweede^ en zy dat ivecr

aan de School- kinderen zouden leeren^ tn

dus een yder bequaam zyn zoude om de

zuivere Taal, en om de heilige Schrift te

lezen NB. en te verftaan , die nu in de

rechte Maleitfche Taal overgezet werd.

Den zjftcn February bclailen haar GeenPo-

Edclheden , dat geen Policycq Com- ^p^^ .,

miftaris in Kerkenrade zitten mogt , dan f^nj ^a^
die van onzen Godsdienft is , en dat an- van onic

ders de naafte aan hem die plaats bekleedcn Gods-

moefti hoewel men hier na een man zal
°'^""> *^

• ,. . . mogen
zien zitten, die nog met gedoopt was. aanüel-

Ook verboden toen haar Edelheden , len , qua-

dat de Politycquen 't geven van Kerke- 'y'> "*'

lyke getuigeniffên aan iemand niet mogtcn ^^ '®f"^°"

beletten
, gelyk men had tragten te

doen.
D. D.
Nucella

,

Coete-
rier en
Hoden-

pyi hier;

en des

Schiyvers

vertrek na

In dit jaar verfcheenen hier den lö^en

January D. ChriJHanns Fredericus Nucella,

en D. Cornelius Coeterier
, gelyk ook

D. Hodenpyl den ij^en April , zoo dat

wy nu een getal van agt Predikanten
voor een tyd uitmaakten} dog ik ver-

trok na Batavia, om na 't Vaderland te

gaan, D. Coeterier ftierf den 4den Juny, Batavia,

en D. Hodenpyl wierd in plaats van D.
Feylingius, die den poften Juny na Banda
vertrok , op Honimoa gelegt.

Dus nam te dier tyd D. van der

Vorm aan 't Kafteel den Malcitfchen
dienft alleen waar, wcrdende de Nqder-
duitfche by D. Bierman en D. Nucella

vervuld.

D. Coldedchorn wierd ook op een zeer d. Col-

onwettige wyze , en vlalï tegen de be- dedehorn

velen van haar Eldelheden,door den Heer «"wettig

Schaghen na Oma gezonden, daar het de oew™*
poft van een der laat ft aangekomene was
na een buiten - Kerk op een der eilanden

te gaan.

Wat helpen dan al die bevelen van de

Heeren in 't Vaderland , of van haar

Edelheden , als de Heeren Landvoogden
hun hoofd volgen , en , om hun doen te

dekken, het de naam geven, dat de

Raad (daar in 'er geen een zit, die hen
durft tegcnfprekcn , zoo hy niet wil

bedorven zyn) zulx bcfloten heeft, die

immers de magt niet had, om vlak tegen

\vant wat luft kan iemand hebben in een j de beveelen ca bepalingen van haar Edel

IIL Deel. M heden
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De
Scliryver

di:iagd

voor zyti

vertrek

aan den

Ke'ken-
raad

voor, dat wci'

hy den

Bybel in

't l.iat;

Maleiifch

vertaald

bad.

1694. heden omtrent zoo een zaak in het by-

zonder iet anders te bcfluiten.

Voor myn vertrek uit Amboina droeg

ik aan dezen Kerkenraad ook voor, dut

ik den Bybel in de lage Malcitfchc en

hier gebruikclykc Taal overgezet heb-

bende, dien genegen was metter tyd in 't

licht te geven, en verzogt, dat zy dit

geliefden by hun fchryvens zoo na

Batavia , als na 't Vaderland , aan te

bevelen,

Zy namen dit wel aan } dog verzogten

het eerft te zien, alzoo zy voorgaven

'er anders niet over te konnen fchryven.

Ik kon niet goedvinden myn werk aan

zulke Heercn over te geven , die geheel

en al voor 't hoge Maleitfch , en vyanden

van 't lage v/aren.

Zulke waren D. D. van der Vorm en

Hodenpjl , die niet alleen eene ftreng

voor 't hoog Maleitfch trokken , maar
daarenboven Swagers en geheel en al

voor het w'crk van de Heer Leidekker

^

buiten dat zy geen van beiden in ftaat

waren , om over myn werk , in de lage

Taal overgezet, teoordeeiett, dewyl zy

niet dan hoog Maleitfch predikten, dat

niemand in de gemeinte vcrftaan kon.

De andere Broederen waren, of eerft

gekomen , of altoos geen van allen zoo
verre in 't Makitfch, dat zy daar over

mede ecni,|jzins konden oordcelen > bc-

halven dat zy mede te dier tyd voor dat

hooCT Maleitfch waren, om dat van hoo-
gcr hand belaft wierd, dat men dat hier

aanleercn mocft , hellende , of uit een

En wat
danr op
volgde.

verkeerde drift, of uit vrecze, mede
over tot het gene , dat geen van bun
allen roen vcrftond , dat egter de Kerke
hier naderhand veel ondienft gedaan, en
de Heci-en, mitsgaders de Kerken in 't

Vaderland een verkeerd denkbeeld van
deze zaak gegeven heeft.

Wat zou dit nu anders gewecft zyn

,

als myn werk over te geven aan mannen,
die (gelyk de gevolgen geleerd hebben)

myn werk maar gebruikt zouden hebben,

niet, om dat in opregtheit na- of over

te zien, en niet om dat dan aan te pry-

zen , maar om 'er iets in te vinden , en

uit te pikken, waarom zy het zouden
'konnen verwerpen, om dan dat van

D. Leidekker zoo veel te fterker aan te

beveelcn j dat alleen de reden was , waar-
om ik het hen ook onthouden hebbe.

Die Heeren wiften toen egter zeer

wel , dat ik Maleitfch kon , en dat ik

dat Maleitfch, dat daar gebruikt en ver-

ftaan wierd, zoodanig predikte, dat de
ganfche Inlandfchc gemeinte daar over
voldaan was, gclyk zy my ook de ge-

tuigenis in het byzonder gaven, dat zy
hier noit een Predikant gehad hebben,
die zoo vcrftaanbaar die Tad voor haar

gepredikt had. Een getuigenis, byni jgp^
van het zelve gewigt, als my in 't jaar

171 2. door de ganfche Kerkenraad van
Amboina (gelyk wyop zyn plaats tooncn
zullen) gegeven is. Ook heeft de Heer
Lcidekker zelfs van my getuigd, noit een

Predikant gehoord te hebben, die het

Maleitich beter predikte , dan ik, ge-

lyk ik met een brief van zyn Eerw, too-

nen kan.

Dierhalven, predikte ik zoo vcrftaan-

baar, zoo konden haar Eerw. immers,
zonder myn werk te zien, weldenken,
dat mynp overzetting ook zulk Ma-
leitfch , en dierhalven voor den Inlander

zeer vcrftaanbaar, en van Veel vrugt we-
zen zoude i dog zulx te getuigen, was
niet anders, als aan 't werk van D. Lei-

dekker ^ hunnen Heilig, den doodfteek te

geven, behalven dat men ook haar Edel-

heden zeer vertoornd zou hebben, in

welken Raad D. Leidekker twee ordinaris

Raaden van India, de Heercn de Haas
en van Rieheek , zitten fiad , die zyne
Swagers waren , en die de Heeren van de
Hooge Regeering door hun groot gezag
en aanraden hadden weten te bewegen,
om mede voor dat Hoog Maleitfch , en
voor dien Bybel van D. Leidekktr te zyn.

Daar ziet gy dan in alle opregtighcit

,

hoe het met de zaak van myncn Bybel

,

die toen reeds meelt klaar was, en met
die van D. Lcidikker^^ die nog niet zeer
verre was gekomen, te dier tyd ftondj
dat naderhand , toen de Heer van Riebeek

Generaal wierd , nog zeer veel verergerd
is, alzoo geen een Heer der Hooge Re-
geering zyn Ed., om zyn fchcrpen aard,

tegenfpreken dorft, die men wel den-
ken kan dat 't werk van zyn Swager met
alle kmgt by de Heeren in 't Vaderland
vooi'tgezet heeft, waar tegen zich de
andere Heeren niet hebben durven aan-
kanten.

Ik zal nu van dit werk fiiet verder,
maar liever, na dat ik met dit Kerkelyke
byna ten einde gekomen zal zyn, om
het eene met het andere niet te verwar-
ren, vervolgens daar van fprecken.

Ondertuflchen drong men in dit jaar j^ ,, .

nog, en vooral na dat ik vertrokken Maleitfch

was, en niet minder in 't jaar i<Jpf j het «erfterk

hoog Maleitfch door, dat ook van tyd '^'"

tot tyd door de nieuw - aangekomene 2°°"^*^

Predikanten, alzoo men dat dog wilde
hebben, geleerd wierd.

In dit jaar nu waren hier D. D. van der

Forra, Èiernian^ en Nucclla aan 't Ka-
fteel , D. Coïdedehmn op Oma , en D.
Hodenpyl op Honimoa gepbatft,

Den I iden July vcrxogtai die van Ti- Die van

hoelale Chriftcn te werden, en een Mee- Tihoelale

fter te mogen hebben, dat hen in 't ein- ^'"?5"..
1 , -^ n ken Chri»
de van c jaar toegcltiian is, ^en te

'

In werden^



VAN D E N G O D S D I E N S T. 9^
i^9j. In dit jaar had D. Bierman in 't Ma-

leicfch (v/aaifchynelyk 't hooge, hoewel
ik het niet recht weet) gepredikt.

D. '•jan der Vorm , en D. Coldedehorn
^

verzogtcn na Batavia op te gaan, en

D. Nucell.i was vceltyds flaaiiw , en zie-

kclyk, waar door zyn Eerw. nog zoo
veel in 't Maleitfch niet vorderde.

V •:„, In 't jaar i6f)6. waren hier nos; de
In tjaar

i r> j-i j i i

i6i;6. zelve Fredikanten, en op de zelve plaat-

verfchecn zen,by welke op den loden JVJai D. Lu-
hicrD.de Jovictis de Mei (de eenigfte zwart, die

oit Predikant geworden is) nog quam.
D. de Mei , en Nucelia

,
predikten

Duitfch, D. van der Vorm^ en D. Bier-

mart Maleitfch aan 't Kafteel, en D. Ho-

D. Col- ^enpyl op Honimoa, gelyk ook D. Col-

dedehorn dedchorn op Oma mede hoog Maleitfch
predikt predikte, van welke de derde en de

Tdtfch'^'
'•'^'^^6 weder verzbgten na Batavia te

gaan.

In dit jaar (lelde de Regeering buiten

kennis van dcj Kerkcnraad een Meeller

op Seroewawan, en rechtte aldaar een

Kerk en School op, waar toe veel aan-

leiding gegeven had , dat D. Coldedehorn

buiten kennis van den Kerkenraad ge-

fprokcn had van 'er een Meefter te leg-

gen. Ook ftelde de Regeering voor,

om van de z'evenenvyftig Meefters , die

*er nü waren, eenige te verminderen,

daar zy 'er dit jaar zelf een zonder kennis

van den Kerkenraad nog by de vorige

gevoegd hadden.

In 't jaar 1697. fchreven die van Am-
boina, dat D. Nucelia waterzugtig wasj
dog hy wierd cgter op Honimoa en

Seroewa-
wan werd
ChriÜen.

D. Nu-
celia op
Honi-
moa, en D_ dg j^Jci op Oma gelegt, zoo dat nu
"•^^^"

aan 't Kafteel D. D. -van der Fornty Hv-
op Oma
gelegt. denpyl , Coldedehorn en Bierman , vier

Predikanten, die 't hoog Maleitfch pre-

dikten (dog van de gemeinte niet kon-
den vcrftaan werden ) waren. Ook be-

gon D. Nucelia de Maleitfche dienft op
Honimoa mede waar te nemen.

Den zotten November verboden haar

Edelheden aan de Regeering, dat zy
geen Predikant , al was 't met atge-

fchreven foldy, verloften, of opzenden
mogtcn.

In 't jaar 1898. vertrok D. van der

Vorm in Mei na Batavia, daar zyn Eerw,
als Predikant in de Maleitfche Kerk be-

In 'tjaar

irtfjS.

D. van

vertTof" '"^^P^" ^^=^^-

Ook zou D. Hodenpyl na Batavia voor
een korten tyd gaan om te trouwen, en
dan weder te komen.

D. Nucelia, en D. de Mei hadden den
^den Mai preuven van kennis in de hooge
Maleitfche Taal, en de eerfte daar by
genoegen gegeven; dog de laatftc het
zoo flecht gemaakt, dat hem verboden

Maleitfch ^^^ daar in te prediken ; dog liy maakte
te predi- het hoe langer hoe erger.
kco.

ken , en

D. Ho-
denpyl.

D. D.
Nucelia,

en de
Mei, be-

gonnen
hoog

Dit preuve geven in 't Maleitfch was,
om dit voorval van hem, by een befluit

deii ijden Maart vaftgeücld, dat voor-
taan geen Predikant zou in 't Maleitfch
openbaar mogen prediken, voor dat hy
eerll kennis aan den Kerkenraad, en 'er

een preuve af gegeven had, dat de Re-
geermg goedkeurde.

Den uden Oftober vertrok D. Bier-
man na Banda, om die Kerk Voor een
tyd waar te neinen.

In 't jaar irtpp. quam D. Hodenpyl den
3 den Fcbruary wéér hier

, gelyk ook
D. Bierman den ziften Juny uit Banda

j

dus waren hier aan 't Kafteel nu D. D.
Hodenpyl, Coldedehorn en Bierman, die
in beide de Talen predikten j D. de Mei
op Oma , dog predikte nog geen Ma-
leitfch ; dat D. Nucelia op Honimoa
dedc.

Den zyfleh February belaftteri haar
Edelheden, dat de Predikanten eerft een
preuve in 't Maleitfch geven moeften,
alvorens openbaar te prediken. Ook ver-
boden zy,gcen Ambonfche leerlingen ni.

Batavia te zenden.

De vifite na Boero, Manipa en Bonoa
had ftil geftaan , om dat D. Coldedehorn

nu hier alleen aan 't Kafteel gcweeft wasi
hoewel men dat van my, toen ik alleen

'er was, hebben wilde.

Over D. de Mei,
men zware klagten

eerfte onlangs beter

dikt; dog men had
veel moejelykheden
egter predikte D. de Mei den 8fien April
tot genoegen van D. Hodenpyl 't hoog
Maleitfch

In 't jaar 1700, den loden April, is

D. de Mei op Oma overleden, en waren
hier nü nog D. D. Hodenpyl , Coldedehorn,

en Bierman, aan 't Kafteel, en Nucelia
op Honimoa.
Den pden February belafttcn haar Edel-

heden aan de Regeering, dat zy zich
met den GodsdienftderMohhammedanen
niet bemoejen, en hare befnydenis &c.
door de vingeren zien zouden, zoo 'er

ecnig ongemak op volgde.

De Kerk -bezoekingen alom wierden
wel yverig waargenomen; dog de ftaat

der Kerke bleef als bevorens, en de Am-
boinees zonder kennis van de gronden
van onzen Godsdienft, dat niet te ver-

wonderen was , want zy konden nu geen
van alle die hooge Maleyers verftaan , en
moeften dierhalven, in plaats van te vor-

deren (hoe hoog men, om zich ftaande

te houden, en dien Bybel en de hooge
Taal met geweld in te voeren, daar van
opgaf) wel merkelyk té rug genaken,
gelyk ook waarlyk gefchied , en wel te

bevatten is, dat niet anders konde zyn.

M i TWEE-

l()9«.

In 'tjaar

1699.
D. D.
Hoden-
pyl, en

Bierman i

weer
hier.

en D. Nucelia qua-

in \ egter had de
dan te voren gepre-

over andere zaaken
met hun beiden •,

Klagten

over D.
D. Nu-
celia, en

de Mei.

In 'tJaar

1700.

D. de Mei
overle-

den.

Slegte

ftaat der

Kerke
hier.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

]N 't jaar 1701. D. D. Simcy, ck Maartens hier. Slegtc vrugten van V hoog Ma-

leicfcli. In V jaar 1702. U. D. Coldedehorn, en Biejinan, vertrokken. En D.

D. Polcman, Parenr, en Witzonius hier. D. Poleman van haar Edelheden niet

"ivel behandeld. D. Maartcns geeft picaven van zyn Malcitfch. D. Jacobus van der

Vorm hier. D. t^pandauw hier. D. van der Vorm geeft een freuve van zyn Ma-

Iciticli. En D. Poleman van zyn hoog Maleitfch, Afgodeiy op Alang. De Schry-

vcr gaat weer na Indien. Gedichten cp zyn vertrek gemaakt. D. Hodcnpyl over-

leden., en zyn overzetting van V Nieuwe Teilamcnt. Des Schryvcrs komfl in ^t jaar

17CÓ. op Batavia. Werd., tegen de klare lafi der Hoeren Zeventhiencn, na, V leger op

Ja.va. gezonden. Ongemakken daar geleden. Schamper antwoord van de Heer van Rie-

beek aan den Schryver. In 'tjaar 1707. komt de Schryver /« Amboina. Die voor

de VHiJi het Mz\cilic\\ weer predikte., zonder dat hy aan "t geven van een preuve gel/.n-

den., hoewel die van D. Spandauvsr tiog dit jaar gegeven wierd Befluit, /« 'tjaar 1708.

over de Doop-getuigen genomen. D. van der Vorm ««Batavia, en D. Spandauw

overleden. Klagten over de flcgte Kcrk-Jlaat. D. Brands in 't jaar 1709, rw Taal-

kundig in 't laag Malcitfch. La/l om eenandere Commiflaris Politycq tejlellen, ert

de Heer Storm gedoopt. De bcfnydenis hy die van Wocxozmotr\ gepleegd . D. Maartens

Tia Batavia, en in 'tjaar 171 1. D. Poleman. In 't jaar 1711. D. Groenewout hier.

De Schryver na Batavia. Des zelfs Kerkelyke getuigenis. Zyn komfl op Bvitavia,

en laji aan dezelve om na Tcrnate te gaan. 't Geen hy op goede gronden iveigerd. Waar
op hy in 't jaar 1715. na het V^étï\-xniS. vertrok; daar hy zyne voorjlanders overleden

vond. Zyn mondeling vertoog in de vergadering der Heeren Zeventhicnen, te vergeefs.

Om wat redenen de Schryver dit zoo breed aangehaald heeft. Staat der Kerke in

Amboina na des zelfs vertrek tot in 't jaar 170 f. Staat der Kerke in 't jaar 171 7.

D. Brands in 't jaar 17 18. vertrokken., en door D. 'R.enet vervangen. Verderefiaat

der Kerke tot in 't jaar ijzi. Hoe liefdeloos, en onbillyk de Ambonfche Broeders »tf

't j:'.ar 16^4. omtrent myne overzetting des l^yheh geha>idcld hebben. Hoe de Heer
Leidekker, by myne komfl op Batavia, zig gedragen heeft. En 't verder voorgevallene

toen op Batavia omtrent 'myne overzetting. Jls ook verder in 't jaar lóprt. in 't Vader-

land. Waar by bleek dat de Synodus van ^oord-WaW-xnA myne fiellingen ., en werk,

goedkeurde. Dat zy ten eerften aan die van Batavia ook te kennen g.tf. Waar op dis

van Batavia in 't'Jaar 1697. ^'^" bitteren brieffchreven, die ik wydluftig beantwoord he^.

Waar na de Chriltclyke Synodus nogmaals betuigde by hare vorige flelling voor myn

vaerk te volharden. Waar toe ook andere groote Kcrk-vergiidcrirtgcn hier overhelden,

't Welk de Broeders in Indien tegen my itog meer verbitterd., en opgezet heeft, om nu te

meer van hier om 't voortzetten van D. Leidekkers overzetting te verzoeken , en dat op

zeer valfche gronden uit naam van de gemcinte van Amboina te doen. Door welk

liefdeloos fchryven van die broederen, en 't gunflig voorfchryven van haar Edel-

heden voof- D. Leidekkers werk, fchoon by veel Kerk - vergaderingen maar voor

driftig aangezien , egter veele , en vooral de Heeren Zeventhicnen , overgehaald

wierden om tegen my te zyn. In 't jaar 1701, en in 't jaar 170^, kregen die

van Amboina van haar Edelheden een berifping over hare verkeerde zorg voor

D Leidekkers werk. De verdere tiitzvcrking van hun quaadaardig fchryven van

Arrtboina, en Batavia, na 't Vaderland, vooral by de Heeren Bewindhcbberen,

die , fchoon overtuigd dat myn werk beter , dan 't andere was , egter tot den druk

van 't zelve niet hebben gelieven over teflaan, hoewel zy ook dat van D. Leidekker,

niet zonder veel reden, in die zelve fiaat laten. D. Leidekkers dood in 't jaar ijoi.

hier op gevolgd. Hoe verre dat werk door D. Leidekker ^#^?vi^/ , hoe 't door D. van

der Vorm voltoid, en wat toen verder met het zelve gedaan is. Wat de Schryver

gedaan heeft, om D. Leidekkers- werk van nut te malen, en in 't licht te brengen.

Hoewel daar al mede niets op volgde. Nader bericht, dat D. Leidekker, gedurende

zyne overzetting, eerft van zyn halve, e» daar na van zyn hecle dienfl ontjlagen, en

dat hem een belooning beloofd-, daar den Schryver noit van zyn dienfl ontlaft is, en te

dier 'tyd geen belooning ter wereld begeerd , en alleen het drukken van zyn werk van de

Heeren Zeventhicnen verzegt heeft , om welke reden men zyn nut werk zoo vrugteloos

niet had behooren te laten blyvcn leggen. Dog vau beiden die werken quam niets. E»
D. van der Vorm zag nu te laat , wat nadeel hy ook D. Leidekkers werk., met al dat

fchryven tegen my, gedaan had' Wsshahen zyn Ecrw.^ tot inkeer komende, in

'tjaar
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'ijaar 1704. aan de ClalTis z-an Hoorn vocrjielde ^ en bcfl keurde ^ dat heide die vjcrkcn
in tivee Colommen mogtcn gedrukt vjerden. Waar op de Schryvcr nader aatj^ezoff

ivierd^ om weer na Jndicn te gaan. En zich eindefyk bewegen liet., om dat op die
•voorwaarde te doen^ van alleen in Amboina, en daar aan 't ^^i^.ceX gelegt te Toerden.

Dat hem door de Heeren Zevcnthienen toegejiaan luierd. Gunflig loorfchryven der
Synode 'van Noord- Holland, en der Claflis -yi?» Amilerdam rta« ^/e i;,-?;/ Batavia en
Amboina, ^•öör den Schryver. Komfl., en ontmoeting.^ deszclfs tot Batavia, en zyn
aanffraak aan dien Kerkenraad over V xoortzettcn 'van beide die overzettingen. Dat
van haar Ecrw. zeer koel., en met een bcrijping van D. van der Vorm, behandeld
ixiierd. Haar Ecrw. verzoek om des Schryvcrs Bybel te zien., ivaar van hy eenive

deelen hen overgeeft. Haar Ecrw. oordeel 'er over
.^ en hare beloften van bet te ivillcn

aanbeveelen
.,
zoo hy het van voren af overzien en na Daniel fchikken vjildc. Haar

Eerw. verdere gtzogte vitterycn daar over. Komjl des Schryvcrs in Amho'mz^ en hoe
hy daar tntfangen is. Zyn verzoek hier .y wegens zyn overzettin;^ aan te beveelen

., op de
zelve grond van Batavia hem toegejïaan. fVaar op de Schryver ondernam zyn werk
van voren af aan te overzien, en weer cp nieuw over te zetten. Andere wecken ouder-
tufjlhen door den Schryver gemaakt. De Claflls van Amllerdara held OKdertuffchcn tot
het werk van D. Leidekker over

.,
en doet verzoek voor het zelve hy de Hccren Bewinti-

hcbbcren. IVaar van haar Eerw. in 'tjaar 1709. aan die van Ambon kennis gaven.
Met aanwyzing dat ook de Hccren Zevcnthienen daar toe genoegzaam overhelden.
PVaar op dan haar Eerw. verzogten., dat tk., om V zelve niet te (Ircmmen., doir met
myn verzoek verder wilde fiilzitten, en ophouden. TVaar op de Anibonfche Kerkenraad
haar Eerw. antwoorde

.,
dat ik geen nader verzoek zedcrt myn laat[Ie. gedaan had.

Hoewel ik mede een goede Malcitlche overzetting zeer noodig oordeelde. De Schryver
wW, hy zyne te rngkomft uit Indien, dat die Clallis nog even fierk voor D. Leidekkers
werk wasy van V welke zommige zelf ook oordeelden , dat 'er geen hoog no'^ laa^ JVla-

leitfch, en d::t 'er maar eene Taal zvas. Hoewel 't werk van D Lcidekker o«a''^r-

tufj'chen al zoo weinig , als het myne , voortging. Benige jaareti daar -na werd dé
Schryver door een Predikant van Amfterdam om eenige affchriftcn van zyn werk ver'
zogty 'iHtt hope voor 't drukken van een EyheX. Die de zelve overzond , en die 'tjaar
daar aan te Amfterdam hoorde , dat die van Batavia nu zelf de Arabifche letter ;«
haren Bybcl, als onleesbaar , afkeurden. En dat zy myn werk t^ veel na 't Ncder-
duitich gefchikt vonden ^ en b^ daarom verwierpen. Gunfiig oordeel der Clafljs voor
myne afjchriftcn. Foorftel van D. van der Vorm aan den Schryver in 'tjaar 1718.
tot voortzetting van beide die overzettingen ^ of wel van een werk uit alle dezelve met
een byzundere lof voor des Schryvers werk , en perzoon. Nader getoond uit zyn Eerw,
Brief. Waar in zyn Yjir\}. geheel anders van den 'ichryvcxy en zyn werk ^ dan in dt
vorige tyden^fpreekt. En waar in zyn Eerw. het fchikken van zoo een Bybcl na onze
Duitfche overzetting y tegen 't fchryven der Batavifche Kerk nog in dit zelve jaar
zeer goed keurd. Des Schryvers aanmerkingen over dien Brief, en over D. van der
Vorm. Eti hoe wonderlyk deze Brief een der Hecrcn Deputati ad res Indicas tot

Amfterdam voor^uam^ die zelf niet voor den Schryver w^.f; maar een affchrij't van
die ^y\tï verzogt y die den Schryver zj/; Ecrw.^a/, en die 't Ck{ïis in een geheel an-
dere gedagte voor zyn werk bragt. Gelyk de Schryver die ook aan een HcerBewind-
hebber daar toonen dede, dog zonder vrugt. De Schryver toond ook, dat hy gezogt

heeft, en nog zoekt , zyn werk door de rechte deure in Indien in te voeren. In allen

d"elen mydcnde ,om de Heeren Zevcnthienen eenige reden van misnoegen te geven. Nader
billyk verzoek aan een Heer Bewindhebber door den Schryver tot voortzetting van zyn
werk op eigen kojien, dog te vergeefs gedaan. De Schryver voleindigd zyne tweede
overzetting des Bybels in een Maleitfch , dat wat hooger was. Waar van hy ook kennis

aan D. van der Vorm gaf, zonder dat hy egter goedvinden kon, dat na Indien over te

zenden. Beklag des Schryvers over zynen vrtigteloozen arbeid in allen dezen, niet

tegenjlaande men nu van de nuttigheit van zyn werk ten vollen overtuigd is. Zyn nederige

bede tot de Heeren Bewindhebberen , om dog 't oog op zyne neerfligheit eens tefaan,
en te overwegen , of hy verdiend heeft zoodanig, als men nu doet, behandeld te werden.
En of dit al wel is, dat men de Indifche Kerken van zo een nut werk, nu men die nog

helpen kan, beroofd laat blyven. Met verzoek, dat haar Ed. Agtbaarhcdcn dog zulken

nutten zaak niet langer gelieven uit te (lellen. En dat om verfcheide redenen van gcwigty

by den 'Schryver aangehaald. Waar benevens de Schryver ook toond , hoe hem door

zekere Hccren wel groote beloften gedaan zyn, om zyn werk voort te zetten; dog hoe

dat al weer verydeld is. Bejluit der Heeren Zevcnthienen, en vanhaar Edciheden
in 't jaar ijzz. om D. Leidekkers Bybel te drukken. Nader aanmerking des Schryvers
hier over. Welke de eenige middelen tot herjlelling der vervnllene Kerk van Amboina
zyn. De Schryver zvyji aan wat hier de dienfl der Piedikanten //. Zware laflen

M3 'hitr
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hier van ten Malcitfch Predikant , nevens de gevaaren., die hy uit te ftaan heeft. Met

hoe Jlegte vaartuigen hy de togten over zee doen moet. Hoe 't met de hind-togten gaat.

IVat zoo een Predikant in yder dorp verricht. En hoe daar mede egter zeer weinig

gevorderd luerd. l^Vat eigentlyk in zoo een dorp de dienji van een Sclioolmeerter, ert

zyn loon is. Het getal der Schooien , en der Meefteis. Het inkomen van een Pre-

dikant. Het inkomen van een Predikants Weduwe, en van de Inlandfche Ouderling^

mi'sgaders ivat een Predikant, b^ zyn komft van Batavia, of vertrek derwaards y nog

trekt. Hoe veel Wyn, en Brood, tnen tot de bediening van 7 heilige Avondmaal

in ganfch Amboina van nooden heeft. De ftaat der Nederduitfche Gcmeinte /j/trj

en der zelver Ledematen.

In 't jaar

1701.D.

D. Simey
en Maar-
ten s hier.

Slegte

vrugten

van 't

hoog
Maleits.

In 'tjaar

1701.

D. D.

Coldede-

ho,n , en
Bierman

,

vertrok-

ken.

En D. D.
Poleman,
Parent,

en Wit-
zonius

hier.

D. Pole-

man niet

wel van
haar

Ijdelhe-

den be-

handeld.

N 't jaar 1701. verfchcenen hier

D. Thomas van Simey .^ en D. Dirk

Maartens den ^den Maart. De ecr-

üe wicrd in de plaats van D. Nu-

cella (diens tyd nu uit was , om op

een buiten-eiland te leggen) op Honi-

iftoa , en de laatfte op Oma geplaatll •,

dog alzoo de eerfte den S^en Mei quam

te overlyden, zoo wierd D. Maaitcns

gclall na Haroeko voor drie jaarcn te

gaan , daar zyn Eerw. in Juny na toe

trok.

Aldus waren nu D. D. Hodcnpyl., Col-

dedeborn , Bierman , en Nuc'clla aan 't

Kafteel, en deden in twee Taaien, alle

in 't hoog Maleitfch, dienit.

Nu waren deze Heeren vry fterk in

die Taalj maar de tyd heeft getoond,

dat het niet van ecnige de minlle vrugt

gcweefl: is , hoe neerflig zy ook de

Kerk-bezockingen alomme waarnamen :

want daar fchortte het niet.

In 't jaar 170Z. wierden D. D. Colde-

dehorn, en Bierman, na Batavia verlolt,

en zyn ook in Mai derwaards vertrokken}

waar tegen hier weder D. Chriftiaan Po-

leman , D. yibrahamus Parent , en D
yibrahamus Witzonius den iften en 4dcn

Maart in vergadering verfchenen, welke

laatlte op den liften van die zelve maand

overleden is , en bleven de twee andere

Broederen mede aan 't Kaikel by D. D.

Hodenpyl., en Nucclla, blyvende 't eiland

Oma zonder Predikant , daar 'er cgter

nu genoeg waren ; dog D. Poleman quam

met lalt om aan 't Kalleel te leggen , en

zyn Eerw. had met zyn neerftig prediken

in 't Portugecfch ettelyke jaaren aan een

wel wat anders verdiend, dan om na

Amboina gezonden te werden, om in

zyn oude dagen wéér Maleitfch te leeren,

daar men zyn Eerw. met veel meer vrugt

op Batavia in de Portugeefche Kerk had

konncn en behporen te gebruiken j dog

zoo hebben haar Edelheden meermalen

Predikanten , die nu reeds Portugees

konden, en dat met veel moeite geleerd

hadden, met veragting van hare Taal-

kunde, na plaatzen gezonden, daar 't

Portugeefch niet te pas komt , en weer

Predikanten, als zy met moeite Maleitfch

geleerd hadden, na plaatzen gefchikt,

daar 't Maleitfch niet gebruikt wierd j 1701}

gelyk zy dus D. Jacobus van der Vorm.,

een zeer Taalkundig man, in 't jaar 1708.

na Malacca zonden, daar die Taal hem
niet dienen kon, en D. Poleman., na dat

hy in zyn oude jaaren nu Maleitfch ge-

leerd en in Amboina veel dienll in

't Malcitfch reeds gedaan had, in 't jaar

171 1. na Batavia in de Portugeefche

Kerk beroepen , orn het Portugeefch,
dat zyn Eerw. toen al lang vergeten had,

weer te leeren, en om zyn Maleitfch

j

dat hy met zoo veel moeite geleerd had,
weer te vergeten , en aan een zyde te

zetten. Hoedanig haar Edelheden in 'c

jaar i6pf. ook gelall hebben, dat de
oude V). van IVyngaarden

.,
die, op haren

uitdrukkclyken lalt, in zyn oude dagen
het Portugeefch met groote moeite ge-
leerd had, na Amboina zou vertrekken

j

hoedanig zy ook goedvonden den zeer

Taalkundigen en valt op Batavia leggen-
de Portugeefchen Predikant, T>.Thornton

na Malacca (daar maar Nederduitfch te

prediken valt) en daar na ook op een
tocht na Timor (daar al mede geen Por-
tugeefch onder den Inlander, maar wel
't Maleitfch , te pas komt ) maar weg te

ordonneerenj hoewel het 'er met geen
van beiden, om andere tulTchen-vallen

,

toegekomen is. ó Wonderlyke en on-
ordentelyke fchikking, die immers met
geen reden goed te maken is ! En een
klaar bewys,hoe weinig agting men voor
Taalkundige mannen heeft.

D. Maartens had den loden Augurty p i^^ixi
een preuvc van zyn Maleitfch prediken tens geeft

voor D. Hodenpyl gegeven , dog de Re- een preu-

ceering, hier mede niet te vrede, be- ^^
^J"

1 /i. ^V -c zyn Ma-
lalite dat zyn Eerw. een nieuwe preuve

jeits.

geven zoude, waar by ook Leden van
de Regeering waren

; gelyk ook nader-

hand gefchied is.

De beide Heeren , Poleman en Parent^

waren ook bezig om Maleitfch te

leeren.

In 't jaar 1703. gaf D. Maartens den
2j-ften Maart een nieuwe preuve.

D. Jacobus van der Vorm , broeder p jj^^-

van Petrus van der Vorm., quam hier den bus van

lóden Mei in vergadering te verfchynen ^
derVont

en de twee Broederen D. D. Poleman '^'"*

en
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1703.

D. Span-

dauw
lytr.

D. v»n

der Vorm
geeft een
preuve

van tyn
Malcits.

tn D.
Pokman
v»n zyn
hoog
Waleits.

Afgode-
ry op

Alang.

en Pavent deden hun beft nog al , om
'c Malcitfch te leeren. D. Hudcnpyl was

mede nog in goeden ftand , dog D. Nu-
cdl'-i ftierfdcn löden Juiy.

Ook beyverde zich D. fan der Vorm
in 't aanlceren van 't Maleitlch j dog het

was wat verftiianbaardcr, dan 't hooge,
alzoo hy zich eenigzins na 't lage

fchikte.

In 't jaar 1704, den 13 den February,

qiiam hier D. IVillem Spandaww.

D. Ah^.Titins verfcheen aan 't Kaftecl

,

en wierd door D. Pavent vervangen op
Honimoa, die 'er in February na toe

D. 'üan dev Vorm gaf den i-den Au-
gufty een preuve van zyne Taalkunde in

't laag Maleitfch $ ook gaf D. Pavent

den 8^ten September een preuve tot veel

genoegen} dog buiten kennis der Re-
geering j dat voor deze reizc met een

crnftigc vermaning aan den Kerkenraad
door de vingeren gezien wierd, zonder

te belaflen dA zyn Eerw. een nieuwe
geven zou. Des zelfs Maleitfch helde

meeft na 'c lage, en hy predikte al zeer

verltaanbaar.

D. Hodenpyl en D. Pekman namen
hun dicnil: nog yverig waar j en leerde

de laatftc hog al wakker Malcitfch ; dog
deze leerde het hooge, en D. Pavent

oeflFendfe zich in 't lage.

In 't jaar ijof- gaf D. Pokman den
ijften Augufty een preuve van zyne bc-

quaamheit in 't hoog Maleitfch tot veel

genoegen ^ en boven verwagting ; en

maakte D. van der Vovm den zjften April

bekend, dat hy voortaan in een vafte

beurt mede nevens de Heeren Hodenpyl

en Maartens prediken zöuj van welke

laatfte ik niet zeggen kan, of zyn Eerw.

hoog, of laag Maleitfch predikte, alzoo

ik het noit gehoord heb.

Wat afgodery 'er in dit jaar ook door

die van Alang, ria zoo lang nu al

Chriiten geweefl te zyn, gepleegd is,

blykt klaar uit het volgende.

9$

170J.
Het is gebeurd op Alang, dat zy den

zjften January dezes jaars 170^. üe Lt^go

Lego Befar (of den grooten. Ronden-dans)
voor de Bailcoe (gelyk zy van ouds plag-

tcn te doen) negen dagen aan een,

danften.

Zy deden een Majang Calapa cf ecrfte

uitfpruitende bloczem van een Calappus-

boom , boven op een hamboes zetten,

en fielden die voor de Lego , ende alle

mannen en vrouwen llondén daar ron-

dom en zongen.

Daags 'er na fpceldcn zy met de Slang,

en ftaken na de J aarvogel.

Daar na danften vier vrouwen rondom
een fteen, die by de Baileoe was, kuften

hun eigen handen, en leiden die dan op
die fteen, zeggende: fVcefl' gegroet ^ of

Vaar •wel , fen zaten dan alle rondom de

Baileoe op de grond neder.

Zeker Oudfte , Augujlus Pelafoela

genaamd , en een Lidmaat zynde , ftond

in 't midden van den dans op, ook fton-

den toen die anderen op, en baden dien

fteen drie of viermaal am, gelyk zy ook
zoo menigmaal weeklaagden.

Daar na bad hy weder aan, gaande

dan eens voorwaard, dan eens achter-

waard, en noemende de naamen van den
Orangkaja , van de Oudften , van de

Bailcoe, en van de drie Aftana's (of
Paleizen ) noemende ook de Sterren , de

Maan, de Son, de Rheede, het Strand,

de Rivieren, enz., en vcrzogt van de

zelve welvaren en voorfpoedj waar op
zy, na dat die diCnft gedaan was, alle,

Salamat, dat is, Zegen^ oi daar Jla wel-

•vaven toe^ uitriepen, en toen yder na

huis keerden.

Hier over zyli zy door den Fifcaal

gedagvaard, en door den Landvoogd
zwaar geftraft.

In dit zelve jaar ging ik, op de ern- Den

ftige aandrang van eenige vermogende Schryver

Heeren, myne goede vrienden, weder ^jj^j,jj^„.

na Indien. Op welke reize de volgende

Gedichten gemaakt zyn.

AF-
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AFSCHEIDS-OFFER
A A N D E N

Hooggeleerden, Godzaligen H E E R E,

FRANCOIS VALENTYN.

Een vlcyende Zireen met zoet gequeel \ Dat gy verbreid, en ftiekt den Heiden voor

aat-zang aan haar keel Een Gods Tolk , en geleid haar op het fpoorVerbind 't gehoor door maat
In Thetis plaffen

Zoo vaft als 't goed , dat ons de vrindfchap geeft

,

Wiens trouw genot veel nuttigheden heeft

Om toe te paflen.

't Doorlugtig voorbeeld , dat ons Grieken toond,

Daar jlgamemnon 's telg dees band bekroond

In 't willig llerven,

Om zynen vrind van 't Outaar van Diaan

Te vryen , eer 't Orakel was voldaan

In 't Ryk te erven.

Heer Valentyn, myn Pylades , my word
Een nare galm van droefheit ingeftoit

,

Dewyl uw fcheiden

Genaakt, en ons uw levens-ligt ontvlugt,

Dat , in een Hulk bewaard , in zagter lugt

U zal geleiden j

Ten waar de Nyd, die vroomen ftaag vertreed.

En fchuw van 't ligt , waar meê gy zyt bekleed

,

Men zoude u hooren

Geheimenis ontfchaak'len uit Gods blaan,

En heil'gcn galm op Davids toonen flaan

,

In Dordregts Kooren.

Gy, die met zap van wetenfchap doordrenkt.

Een meerder geur dan Arons offer fchcnkt,

Aandagte zinnen

,

Van zalighedenj

Daar d'enkle Godheid in befpiegeling

Volmaakt beftaat , daar geen veranderiilg

in werd geleden.

Uw beeltenis , waar in het oog Verdwaald ,

Daar 's Schilders geeft zoo levendig in ftraald

,

Vertoond de volken ,

Die op haar knien zich buigen voor het woord,
Dat Seraphyns tot dienftbaarheit bekoord

In 's Hemels v/olken%

Dé Indien, daar voormaals uwen geeft

Haar gaven ftort', verlangd op 't blyde feeft

üw in te halen i

Op dat haar Son, in 't Noorden neergedaald,

In 't Ooften ryft, en zynen glans herhaald

Met fchoonder ftralerïi

Ga, ga^ myn vriend, wyl 't dog zoo wezen moet,
Het Hemels heir geleid' met Inellen fpoed

U door de baren,

Met uw geliefde helft, en ganfch gezin,

Daar onzen wenfch u brengt ter hoofd- ftad inj

Van zee-gevaren

Verloft, en, ryk van zegening, de baan

In veiligheit betreed, die nog te gaan

Staat in dit leven.

Diens ziel, door 't oor gedreven Hemelwaard, En als uw vleefch wcêr tot de aarde koerd,

Met d'Englcn-rei al juigchend henen vaard
j

Dat dan de ziel hier boven triumphcerd

Om 't heil te minnen j i Uit 't ftof verhev^c'n.

Dordrecht de» 1 1

.

Maart fjo^.

MARIA DE VRIES.

HEIL-



VAN DEN GODSDIENST.
5>7

HEIL-WENSCH
AAN DEN

Eerwaarden en hoog-geleerden HEER, myn HEER,

FRANCOIS VALENTYN.
Andermaal beroepen Kerk-leeaaar op 't eiland AM B 01NA.

Staands op z}n vertrek derivaards.

IK volge u, Valentyn, hoewel met logge

pluimen

,

Voor 't laatft nog met myn wenfch , aan 't

wimpelzwajcnd Y,
En leide u , daar een^rits van kielen op een rei

Zich reppen, om het zout windgierig te doen
fchuimen.

Geen brieflchend vogt-gebraak met wieling en

geklots,

Geen hol en naar geloei , der onder-zeefche kolken,

Geen yiïely k gekraak van zwang're water- wolken

,

Bejegene uwen togt. DeAllüerder zy een Rots

Voor barning, vloed en ftormj zyn voor -zorg

wil u dekken,

Zyn almagt zy uw fchut, zyn gunftig oog uw
heil

,

Wyl 't zalig liefde-licht met u naa 't Ooften zeil

,

En 's Heeren aanfchyn , u geruft doe derwaards

trekken.

Is 't wigtig Ryks-belang van vorft Meffias hier

De zeilfteen van uw togt, 't beweeg-rad van uw
zwoegen

En wilt ge een dorren grond tot 's Land- heers dienft

beploegen

,

'k Wens u genadens-bron met dubb'le gavcn-

9ier.

De grootfteThroon-vorft wil zyn gouden fcepter

zwajen

,

Door u, in dat gewcftj en doe het eilands-

volk

Zyn leer omhelzen, als gy hen vcrftrekt voor
Tolkj

En op haar akker -grond een ryken oogft zult

maejen.

Steek daar als Ryks- Heraut, de zilv're vreê-

bazuin j

Miflchien zal 't fchoon geluid der Heid'nen hart

bekooren

,

En voor vorft Jezus ftaf Chinees, Javaan en
Mooren

Zich buigen i wyl het ryk des Satans word tot

puin.

Ach mogt uit de Oofter-kim eens zulken dag-

licht fchynen,

En vaagen 't neev'lig zwerk van Sions treur-

gezicht!

De kerk verquikte zich in 't Godlyk glinfter-

licht.

Ja wat men luifter nocmd , zou by die glans ver-

dwynen.

Dus wenfche ik , en verwagt , dat daar uw
akker-werk.

Uw fpeceryen-Hof, uw nyvre weideryen,

Zal tarten al de reuk der Oofter-kruideryen

}

Verfpreijen de ed'le geur, eerlang tot Neér-
lands kerk.

Vaar wel dan vriend, en ga, in 's Heeren Mo-
gendheeden

!

Wy volgen ftaag u na, met wenfch en heil-

gebeeden.

Arnhem den i8. van
Gratmaand 1705.

U Eerinj. genege P^rindin, en D.

FRANGINA JACOBA van ffejirem.

III. Deel. N AF-
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AFSCHEID

Aan den Hoog-waarden H E E R E

FRANCOIS VALENTYN.
i

Horat:

Navis ^ quae tibi creditum

'Debes ¥ kaj^ciscvm, Jifiibus Indicis

Reddas incokimcm pecor ,

Et ferves animac dïmidittm meae.

ZjilOo trekt Gy cindelyk, Heer Valentyn,
dan heen,

En word, nog veel te vroeg, van Dordregt af-

gcfncên

,

Om met uw waard Gezin de Hemelhooge baarcn

Des wcerten Oceaans, naa 't Ooften,te bevaarcn.

Myn Zangheldinnc volgt u met haar zugten naa

,

En wenfcht,den Hemel-God u gunllig gade flaa.

Hy flaa door zyn bevel de buijen in de boejen,

Op dat ze u nimmermeer verhind'ren voort te

fpoejen.

Hy voere u fpoedig en behouwdcn aan de kuft

Van uw Amboine, daar een onweêrilaanb're lufl:

U nogmaals henen dryft, om met uwe Ampt-
verwantcn

Den Standaart van het ryk van Jezus 'er te plan-

ten.

Ik prys uw oogmerk en 't kloekmoedigc beftaan.

En wenfchc dat Gods Geell: en gunfl mag met u

gaan

,

Die u voorfpoedig maake in 's Heeren Huis te

ftigten.

En als een Flonkerftar den Heidenen toeteligten.

Voert hen in mcnigt tot den fchoot van Jezus
Kerk.

Zet daar toe voort uw groot en onnavolgbaar

werk

,

<

't Geen g'hebt voltrokken, van den Bibel te ver-

tolken,

In 't laag Malcitfch, ten dienfl der Indiaanfchc

Volken.

God neig de JVIaatfchappy , dat dit voortreflyk

Ihik,

U ftaande op zoo veel zwcets , niet blyvc buiten

druk.

Hy doe door uwen dienfl: (a) die zaal'ge tydcn

riaad'ren

,

Die voor vccie eeuwen al belooft zyn aan de vaa-

d'ren.

Dat alle Heidenen zich buigen zouwden voor

Den ftaf van Jezus Ryk ; 't geen met een heldere

gloor

Nog eens moet brallen in het laatfl:e van de daa-

gen.

Og dat wy zulken tyd reeds tegenwoordig zaa-

gen!

JOH: D'OUTREIN.

F. D. M. (^ Profejbr Dordracenus.

Uordrtgt den ll. van Sprok-

kilmaand M DCCV.

{a) Cl: Salomon -van Til in Habahuk Cap: IH: [9. p. 606.

l'roin fpem facit Vates , ai Uegni F.cclefiae erelTiontm , mif-

fionein effe faciendam , qua l'iri , zet» Dei infl.immati , ü* >n-

Ji^nioribus donis inflrudi , in publicum prodeant , niagna animi

farrinidine ü* alacritate ajfetü , ut dona fua in Judaeorum CP*

Ceniium coiivcfionem impendant. Hl, indefejja feduHtate

,

nihil non tnolinntur , longasque perarinationes omnimoda men-

tis fpontaneitate fufciperent ; quo totus orbis ad Deum isr Chri-

flum reducalftr.

Idem pag: 6t<7.

Hanc fpem ccncipientes Chri/liani , fore , ut Veus alifjuando

i/lis Legaiionibus dniunis fit JuuejjunJ ; etiam huic m -uiam

flernert conati funt Juis in Indiam v -Ajnericam miffionibus

,

ijuilus taecat iflai gentes ad fidem Chrifiiariam fufcipitnJatn

^:ijtidie firmovtfe laborant.

Vtrum felidora profpicimus tempora , quibus Viri , majortbui

donis & pietate inftruSli , fc rnagna fpontaneitate offerant ad
Letationes i/las oheundas , c?" in ijio opere maiores faciant pro-

frefju: ;
quando venerit ille dies , quo Deus efficacitts cum fpiritu

fuo ad mundi vivificationem concurrere decrevil. Tune enim

,

uti dicitur jipoc: xxrr; i. abundantius provenient ttuitus tlï-

boris vitae, cujus folia erunt ad fanationem gentinm. Gluic-

quid enim l'irit , a Cbriflo aptandis , erit in;ienii , fcientiae

,

ehquentiae ü* Auiloritatis , hoc omne impendent ad gentiunt

rofliti)tionem , ut ad fanam mentem reducaniur , u" admiffa

fide Chri/iiana , Deum juxta ve-bum fuum unice colant.

Sjinem Lezationis fuae fruHum ut obiineat Amicui mens »'»-

te^errimut
, fi non in totum , fnltem in tantum, etiam atqu*

etiam prcior Dium T. O, M.

AAN



Van den GODSDIENST* '^9

Aan den Eerwaarden H E E R E

FRANCOIS VALENTYN.
i

Wanneer ïyn E: ten tweedemaal, als Predikant der Gemeente van
Amboina, na Neêrlands India vertrok.

Vajio rex Aeoltis antro

Turhanteis ventos , tempeftatesque Jonoras ,

Imperia fremat , ac v'mclis ^ carcere fraenet.

iO lokt u anderwerf de geur van 't kruidige

Ooften

,

En uwc godsvrugt durft zig 't zégevaar getrooften

,

O Valentyn, myn Vriend} de naauwvcr-

knogte band

Van bloed en maagen* liog het lieve vaderland

,

Dat melk en honigdal, kan u te rug doen treden}

Gy acht langduurigheid , nog de ongemaklykheden

Der vergelegen' reize , en 't dierbaar leven is

By ü niet groot van waarde , in vergelykenis

Van 't heil , dat de Oofterkerk , nu weer uw
zorg' bevoolcn,

Daai" uit te wagten ftaat, en de Amboineefche
fchoolen.

Naau blonk de lente van uw' levensdageraad,

Of gy, doorglocid van 't vyer des yvers, zonder

maat,

Volgde op held Thomas fpoor na de Indiaanfche

ftrcekeh

,

Ora 't Oofters Heidendom den waaren God te

preeken

;

Batavie, Vorftin van 't Oofterwercldsdeel,

't Welriekende Anibon, der Eilanden luftpricel.

En Banda bogen zig ter neer met leerzaamc ooren,

Om 't eeuwig heilverbond uit uwen mond te

hooien,

Veel' jaaren achter een } tot Gods voorzienigheid

U veilig in den fchoot van 't vaderland geleid

}

Met tydelyken fchat en zegen mild belaadcn.

't Mogt u gebeuren, vry van 's werelds zorg, te

baaden,

In eene ze van ruft en bezige eenzaamheid.
Daar Vriend en Vyand eerde uw deugd en heufch

beleid

}

't Mogt u gebeuren , in een' vloed vari zegeningen

,

Te ontduiken d'ommezwaai der wereld wiflelingen,
't \'crlics van lyfen goed , op vaderlandfchen grond

j

Maar neen, gy fticefd met vreugd 't gevaar zelf

in den mond

,

Van hoogcr geeft geftyft, om 's hemels dierb're

gaaven
Niet vrugteloos in 't ftof der aarde te bcgraavcn.
Geen goudluft pord u nog des fchyngoeds yd'le

Maar zuiver hemelvyer, van boven uit de lugt

Gedaald, gelyk weleer, op 't hooft der Krujs-
gezanten

}

Geen drift om 't bygeloof van Rome voort te

planten

:

Gclyk de bende, die op 't voetfpoor van Xaveer,
Vermetel met den naam durft pronken van den

Heer'.

Maar zuivre liefde om weer den nagt en nevel-
wolken

Des Heidendoms, van 't hert der onverligte volken.
Te vaagen, is alleen de zeilfteen, die u trekt.

Het goud , 't volmaakfte der metaalen , onbevlekt
Gelouterd , door den glans der held're zonne-

ftraalen

,

Kan niets in waarde by den gloed uw 's yvers
haaien.

Die, aangeblaazen door den adem van Gods
Geefr,

De on£;alb're blaan , wier kragt de wond der ziel

geneeft

,

Vertolkte in zulk een' taal, als Mörgenlanders
fpreken

}

Hoe zou de halve maan van Mahomet verbleeken^
En Mekkaas bloedaltaar , wiens Godverfworen

fmook
Gantfch Azië overwaaid, vergaan in ftof en rook}
Niet lang zou de Indiaan aan 'sBrachmans lippen

hangen

,

Nog blind'ling knielen voor Pagoden, maar ver-
langen

,

Om in dit heiligdom den onbekenden Godt
Te ontdekken, en 't daar uit afvloeijend heilgenot
Tc kennen} zo 't eens mogt de Almogcntheid

behaagen

Dat deze Zon tot ligt van 't Ooften op zou daagen.
O! Maatfchappy, die al den oogft van Mor-

genland

Ziet vloeijen in uw' fchoot , van 't Afrikaanfchc
ftrand

,

Tot daar Japan het oog van Fcbus op de daken
Doed fcheem'ren , die vm goud en ryk gcftcente

blaaken,

Noit heeft de onmeetbaarheid vaw uw gfczag een'

fchat

,

Zó onwaardeerlyk als dit boekjuwcel, bevat.

N i Hoe



AM BONSCHE ZAAKENtto

Hoe looft men dan dit werk na waarde, 'kzwyg
van looncn >

Of is 't ons onbewuft ? een Heiden zal 't ons toonen

:

O Filadein fchoon gy 't gcwydc kerkfieiaad

,

En 't zugtende Ifracl , aan Nyllboom en Eufraat

,

Uit zynen kerker flaakt, en vrykoopt van den

keten i

Al hebt gy Vorftelyk uw dankbaar hert gekweten

,

Schoon God niet kennende en maar van natuur

verlicht i

Nog vond zig uw gemoet tot grooter dank ver-

plicht,

Voor 't God'lyk boek, 't geen door uw' laft voor

twintig eeuwen

,

Op Faros wierd vertaald van zeventig Hebreeu-

wen.
Zó groot een' arbeid heeft uwc onbefweken' hand

Alleen volvoerd
,
gcfterkt met 's hcmelsonderftand,

O Valentyn, door loon nog winzugt aan-

gedreven,

Maar om den toegang tot Gods hcilgeheim te

geven

Den blinden oofterling. Wat vond ik ruime flof,

Zó niet myn kragt befwcek , te weiden in uw' lof;

Nu treft my aan de ziele uw altydduurend fcheiden

,

En naaulyks kan myn wcnfch u over zee geleiden;

Maar ach ! wat meng ik my in 's hemels raad-

befluit;

Gy volgt de heirbaan, die Gods vinger u voor uit

Heeft aangewezen, na zyn wil en welbehaagen;

Schoon ons uw aangezigt voor eeuwig werd ont-

dragen

,

Nog b*lyft de onfterflyke eer van uw' godvrug-

tigheid

En uwe opregte deugd , een denkbeeld toebereid,

Wiens on\'erganklykheit den reeft des tyds kan

tarten

In 't duurzaam diamant der dierverplichte harten:

Dat eer der mooren huit in zuiver fneeu verkeer'.

Eer pronk de rave met den glans der Fenixvecr,

Eer afgelegenheid van wat'rcn, lugt en Inndeii

Den vaften knoop verbreek' van onze licfdebanderti

Vaar wel dan Valentyn, myn Vriend , vaar

eeuwig wel.

Het nimmeiiluim'rende oog Zy fteeds uw niet-

gezel

,

,- ^ _

Dat zy de Lcidflar die op 'triiimeveldderbaaren,

U voor den fchcrpen klaau der roov'ren zal be-

waaren

;

Gods boek , dat heiligdom , en dierbaar kerk-

kleinood,

Strekke u ten twecdemaal een vryburg in den
fchoot

Der woede golven, temm' het kielverdclgcnd

Noorden,
En weere alle onweerbui en ftormen van uw

boorden

;

't Geleide u veiliger , en 't voorwerp uwer min ,

Uw teergeliefde helft, uw krooft en uw gez.in

;

Dan de yd'lc huisgóón 't hooft der zwervende

Trojaanen

;

Tot u Victoria begroeten zal met traanen

Van blydfchap in 't gczigt om uw' behouden togt

,

En , nog herdenkend wat ciw' dienft weleer ver-

mogt

,

U welkomd met gejuich, met handgeklap en

zangen.

Zó treftgc uw oogwit , zó bereiktgc uw ziels-

verlangen.

Zó zegen God den dienft , die op uw' fchouders

leid

;

Zó eindigtge uwen loop met vreugde en vrolyk-

heid.

Betuigende uwen laft, de boodfchap der genade.

Dus leert uw' roeping hoe Gods voorzorg, vroeg

en fpade,

Zyn' kudde, in ooft en weft verftroit, by een

vergaard ,

Op dat zyn' Kerk eens blinke in vollen glans op
aard.

Dordrecht den 7. -üan

Lentemaand 1705.

JOANNES VAN BrAAM.

1706.

D. Ho-
denpyl
overle-

den , en

zyn over

zetting

van 't

Nieuwe
Tefta-

mcnt.

In 't jaar 1706, den f^en February,

quam D. Hodenpyl te fterven, hebbende

in zyn leven ook het Nieuwe Teftament
in 't Maleitfch vertaald, waarfchynelyk

uit het Nederduitfch , alzoo die Heer
geen Grieks vcrftond.

Ook kan men zien, dat zyn Eerw.
het werk van D. Leiciekker gdezen^ en

dat daar toe niet alleen gebruikt, maar

ook veel 'er af maar na-gclchreven heeft.

D. Maariens ging in December weer
na Honimoa met eigen bewilliging leg-

gen, en dus quam D. Parent weer aan

't Kaftecl by de Heeren Pole?>ian., van
der Form^ en Spandaww^ van welke de

drie cerfte in 't Maleitfch predikten.

terwyl de laatfte den Duitfchen dipnft 170Ö.

nog maar kon waarnemen.
In 't jaar 1706. quam ik den iSden Des

January op Batavia, s^yn^Jc by de verga-
|^'j^]!t''"p

dering der Heeren Zcventh ionen met die Batavia,

zelve foldye, waar voor ik t'huis gevaren

was ( te weten voor honderd en twintig

Gulden ter maand) aangenomen, om in

Amboina aan 't Kafteel, en nergens an-

ders, op myn verzoek te leggen; dog
alzoo ik van een zware reis gekomen,
en niet wel in Haat was, om van 't eenc

fchip in 't ander (gclyk zou hebben
moeten gcfcliieden ) te gaan , zoo verzogt

ik daar tot 't volgende jaar te blyvenj

dat my wel tocgeftaan wierd, dog eenigen

tyd
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Werd

,

tegen de

klare laft

dir Hee-
rcii Ze-

venthie-

nen , na

't leger op

Java ge-

zonden.

On!:c-

inakken

daar ge-

leden.

VAN DEN GODSDIENST. loi

tyd daar na vonden haar Edelheden ook
]
hooren, en te rcchtvcerdigcn, of ccnig j^qö.

goed my vlak tegen dien la'1: der Heeren ' genoegen te ge /en, vooral ook, om
in het Vaderland (hoe zeer ik ook ver- ! haar eigen van deze hare dienaren zoo

iogt , daar af vcrfchoond te zyn ) als
\

vuil bcipot en als niet voeten getreden

Predikant na 't leger op de Ood-kufl
van Java voor ettelyke maanden te zen-

bevel te handhaven , of om aan haar

Edelheden daar iets over te fchryven,

den, daar ik doodziek geworden ben, irpmers zoo verre my ^bekend is

F-n 't

fihamper

antwoord
van de

Heer van
Riebeek
aan de

Schryvcr.

zeer veel elenden , en ongemakken , uit-
\

geftaan , en dubble onkoiien gehad heb, '

al het welke ik voor zoete koek heb moeten

opceten
,
gelyk ik daar beneven van den

Heer va» Richek ( Swager van den Heer
Lcidckkcr) toen Directeur Generaal, of

Alseitiein BclHerder van den handel van

Indien , op vertooning van een anchrift

van dat belluit der Heeren Ze\ cnthienen,

door hunnen Advocaat , den Heer Ei>eraul

Schot, getcckend (waar by ik van alle

buitentogten bevryd, en alleen tot Am-
boina, volgens myn uitdrukkelyk ver-

zoek, bepa.'ild wierd ) nog die fmadige

en fchampcie woorden heb moeten hoo-
ren : De Heeren in V Fadcrland hcflulten

de zaaketj, zo£ als zy het daar goed vin-

den-, maar -fvy doen het hier, zoo als tvj

het verjlaa» , c/i bejt ocrdcckn. Doet 'coat

gy r^jild, en loopt vry by alle de Heeren

rond; maar gy zult egter op dien togt, of
anders zonder foldy weer na V Fadcrland

,

gaan; dat immers het uiterftc geweld
was, 'ügeen men my konde aandoen.

Wat hielpen dan de beloften van de

Heeren in 't Vaderland aan my , die

buiten die belofte noit weer na Indien

zou gegaan hebben; dog ik mocft kie-

zen, ofdcelcn, dat is, na 't Leger, of

na 't Vaderland, trekken.

Ik quam eerll van een zware reis, en

was niet in Itaat geweefb, om toen maar
na Amboina (dat ik anders geerne zou

gedaan hebben) voort te reizen, en nu

wcêr na 't Vaderland te gaan, geleek

my , en myn zwaar huisgezin
, ganfche-

lyk niet. Dierhalven moeft ik na 't Le-

ger, daar ik byzonder veel, en meer,

als ik hier zeggen zal, uitgeftaan heb;

gelyk ik ziek daar van daan gevoerd,

en ook by den oppcr-Landvoogd , de

Heer Johan van Hoorn, nog zoo zwak
gekomen ben, dat ik op myn becnen

Het jaar daar aan 1707, vertrok ik In 'tjaar

na Afnboina , quam hier den i.:j.den 1707-

Maart, en predikte nanllonds in myn ''"/"' "^

beurt (zoo ds die toen juill over de ^n Am-
Texten van het Lydcn Chrijli viel ) over boina.

Matth. XXVil; /\.f--A.j. op den ifAen

dier maand voor de vuilt (zonder toen of ^"^ ^'°°^

oit daar na een letter op 't papier gezet iiet^Mj.
te hebben ) in de Maleitfche Taal , 't ge- leitfch

nc ik daarom aanhale, om dat ik daar wcêr '

over zelf met veel verwondering God P'"'^"'''^^'

dankte, alzoo ik zcdcrt het jaar 1694.
geen Malcitfch gepredikt had , dat nu
dertien jaaren geleden, en een overtui-

gend bewys was, hoe zeer ik my zelven

in die Taal ondertufichcn mocft geoef-

fend h.cbben, hoewel 'er een groot on-
deifchcid istuflthen zich zoo te oefrenen,

en tufichen zich in die Taal , met het

fpreken dagelyks over Godfgeleerde flof-

fen (waar toe ik geen gelcgenheit gehad
had) bezig te houden.

Men had my ( volgens de gewoonte) Zonder

ook niet gevergd een preuve te geven, J^^^'^y^'"*

om dat men zich hier van myne be- Janseen

quaamheit genoeg verzekerd hield; hoe- preuve

wel men m dertien jaaren anders een gebonden

Taal wel zou konnen vergeten. ^^^'

Ik vond hier de Heeren Poleman
,

Parent , van d. r Form , en Spandauiv

aan 't Kaftcel, en D. Maartens op Ho-
nimoa.

Wy predikten met ons vieren in 't Hoewel
Maleitfch aan 't Kafleel, en namen de die van

bezoekingen der buiten-Kerken zeer or- ^- ^P^"-

dentclyk waar, tcrwyl D. Spandjww \^^^x\°^
Nederduitfch predikte, en zyn beft dede, gegeven

om 't laag Maleitfch te leeren, waar van wicrd.

zyn Eerw. den 4den September reeds een

preuve gegeven liad.

In 't jaar 1708, den ijften January, Befluit,

hier de Kerkenraad een befluitnam hier de KerKenraaa een bel luit ,
'" naar

om voortaan (alzoo Papillen, onge- '^,°^j

niet ftaan kon, en op een ftoel moeft! doopte Menniilen, Lutheranen, Rcmon- Doop-

gaan zitten. i
ftranten, enz., bevorens als Doop-getui- getuigen

Dit hebben de Heeren Zevcnthiencn
!

gen toegelaten wierden) niemand over Senomen

't jnar daar aan, en naderhand by myn
\
eenige kinderen te laren ftaan, dan die

t'huiskomit, wel geweten ; maar wat i
van ouders van den Hervormden Gods-

recht is my daar over, of wat vergoeding
|

dicnft waren, dat door de Regcering ook
oit over myne groote en buiten-gewoone i

goedgekeurd , van den Predikftoel af-

onkoftcn, of over 't gevoelig ongclyk, gelezen, en door den Kerkenraad en de

my, enden hoon, haar Ed. Ed. daarby, Regeering na de buiten - plaatzcn be

aangedaan, gcfchied? het is 'er zoo verre

van daan gewecft , dat haar Ed. Ed. zich

dat noit eens aangetrokken , en niet het

allerminften daar o\er gedaan hebben.

kend gemaakt wierd , ten einde een

iegelyk zich daar na richten zou; dog
dit wierd naderhand door den Heer

Landvoogd zelf, die een Lutheraan ne^

al zoo weinig, als my 'er eens over te
\
vcns zyn eigen dochter over zeker kind

N 5 ftaaa
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D. van

derVorm
ra Bata-

via , en

V. Span-

dauw
overle-

den.

Klagten

over de
llegte

Kcrk-
(laar.

D. Brands

hier.

Laftom
een ande-

re Com-
miffaris

Politycq

te ftcllen,

en de
Heer
Storm
gedoopt.

101

ftaan liet, overtreden, en-zyn Ed. dorft

daar na nog wel loogchencn van dit be-

fluit geen kennis te hebben, daar hy 't

nogtans zelfs zoo menigmaal belaft had

na de buircn-Comptoircn bekend te ma-

ken. Hy oordeelde zich zclvcn zeer wel

te konnen dekken , met alle de brieven

,

daar over gefchreven, maar in te trek-

ken, dat een Landvoogd zeer gemakke-

Jyk doen kanj maar daar waren (nls't'er

op aangekomen had) nog te veel getui-

gen in 'r leven, buiten dat ook ons Ker-

kelyk ExtraO; dien aangaande aan de Re-

geering overgegeven, dit zeer klaar too-

nen kon.

In dit zelve jaar ging D. z'an der Forfn

voor een fpring-tegt na Batavia, met

gedagte van weder te komen > dog haar

Edel'hcdcn zonden zyn Eervv. in Novem-
ber na iMalacca, daar zyn Maleitfch hem
niet met allen te pas quam ,

gelyk nog

minder naderhand op Choromandcl.

D. Spandaint) predikte nu reeds met
veel yver in 't Maleitfch j dog zyn Eerw.

quam dit jaar den 8ften September te fter-

ven, daar wy twee brave mannen aan

verloren.

Na dien tyd namen wy met ons dryën

den Maleitfchen en Duitfchen dienft over

en weder waar, doende ons uiterfte beft,

om vrugt onder den Inlander te doen;

dog alles was om de bevorens aangehaal-

de redenen , te vergeeffch
,
gelyk wy in

onze Kerk-berichtcn van tyd tot tyd wel

toonden j dog daar wicrd by die van

de Regeering noit over gcfproken, en

wel eens op geantwoord , dog noir zoo

als 't behoorde , in voorzien , of eenig

middel 'er tegen beraamd.

Dit jaar klaagden wy aan de Regee-

ring ook, dat de Commiflaris Politycq,

de Heer Storm, zelf nog ongedoopt zyn-

de, nu zoo veel jaren herwaards tegen

harer Edclheden order in onze vergade-

ring zat, en verzogten een ander; dog
daar quam niets van , en hy bleef 'er zit-

ten; dies klaagden wy na Batavia hier

over.

In 't jaar 1709. kregen wy den 4dcn

July D. JmoUlui Brands uit Ternate by

ons, een braaf man, die raede in 't lage

Maleitfch picdikte, en D. Poleman in

't hooge, zoo dat wy nu met ons vieren,

en daar af drie in 't laag Maleits, beurt

om beurt , dan eens Duitfch , dan eens

Maleitfch, predikten.

Dit jaar bclailten haar Edelhedcn, dat

een ander Commiflaris Politycq, in de

Heer Storm 's plaats zitten zoude, alzoo

die Commiflaris een Eidmaat
,

grlyk

wy aan de Regeering hier getoond liad-

den, diende te zyn, en daar op kregen

wy ook een ander; dog door dit werk
bragten wy 't , in vervolg van tyd , ook

zoo verre, dat de Heer Storm den T2<3eft

July 's avonds in 't Gebed , op zyne or-

dentelyke bclydenis, gedoopt wierd.

De Heer Brands begon al fraai te pre-

diken, en zyn F>er\vs. Maleitfch was ook
vry beter, als dat van D. Pareaty 't geen
vry flecht, daar dat van D. Brands goed,

en zeer verftaanbaar laag Maleitfch was.

Aldus namen wy aan 't Kafteel met
ons vier Predikanten onzen dienft met
zeer veel genoegen en in veel eendracht
in al die tyd , dat wy daar te zamcn ge-
weeft zyn , waar.

Den 1 2den Fcbruary maakte de Rcgce-
ring ons bekend, dat de Heer Land-
voogd de inlandfche Grooten in den
Landraad ernftig aangemaand had, om
voortaan met hun volk neerftig in de
Kerk te komen. Zy beloofden üit wc!

;

dog quamen het niet na , en 't behaagde
echter haar Edelheden dit alles op de
yverlooshcit der Predikanten (dog zon-
der cenigc grond ) en op de baat-zugt der

Schoolmeefters (dat al mf^de maar voor-
geven was) te leggen.

Ook zeiden zy, dat 'er zoo weinig
Predikanten Maleitfch leerden, daar al-

len, die 'er nu waren, zedert veel jaaren

nu hier al Maleitfch gepredikt hadden.
Den 2j-ften September vertrok D.

A'faariens van hier na Batavia, en van
daar verder na 't Vaderland.

In 't jaar 171 o. waren wy nog met ons
vier Predikanten aan 't Kafteel ; dog in

't jaar 171 1. vertrok ook D. Poleman na
Batavia, alzoo zyn Eerw. daar in de
Portugeefche gemeinte beroepen was.

In Juny dezes jaars hadden zich ccnige
jongelingen op Hoetofmocri weer be-
"ihedcn , waar over verfcheide klagten
vielen.

Jn 't jaar 17 iz. vertrok ik den ij^^n

Mei, na dat ik door D. Nicolaus Groene-
ivout vervangen was, na Batavia met de-

ze volgende Kerkelyke getuig-enis we-
gens myn perzoon en dienft, die ik hier

inlaflè, om aan de Hecren Zevcnthienen,
en aan de ganfche wereld te doen zien,

wat die Hecren, toen alle Taalkundig,
en NB. in de lage Taal, van myn Taai-
kunde, en van myn Maleitfch, oordcel-

den, ten einde dit by tyd en wylen dienen

mogt, om haar Ed. Agtbnarhedcn 200
afkeerig van myne overzetting des By-
bcls in die Taal niet te doen zvn, als

die van den Kcrkenraad van Batavia,

en die van Amboina , na dat ik de
ceiftemaai pas uit Ambon vertrokken

was, en in de volgende jaaren , haar Ed.

Agtbaarheden, alletn maar uit te veel

zucht voor D. Leidekkers werk, en te

weinig liefde voor my , hebben rragten

te maken.

7.y

1709;

D. Maar-
tens ver-

trek na
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in 'tjaar

1710.
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toemoeri
gepleegd.
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de Schry-

ver na

Batavia.
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1711.

Des zelfs

Kerkely-

ke getui-

getuigc-

nis by
zyn ver-

trek van
hier.

H. Ruangeliums
Chrifti,

Zy luid aldus:

DEn Eerwaarden^ en 'welgcïeerden D.
Francois Valentyn, Bedienaar des"

onzes Heeien Jezu

, nu gereedftaande ^ om door ordre

en op het goedvinden van de Groot Agt-
bare Rcgccring dezer landen^ met de eerft

van hier vertrekkende fchepen na Batavia

te vertrekken^ en over te gaan {gelyk onze

vergadeiing is komen te blyken uit een

Extra6t van de Agtbare Regecring dezer

Provintic van den f)Aer\ Maart dezes jaars''

cns verzegt hebbende, ivy zyn Eervv. al-

vorens na Kerk - gebruik met een Kerke-
lyke getuigenifle geliefden te voorzien

,

zoo is 't, dat nxiy^ nu afroeping van zyn
Eerws. naam van den Predik lloel, het

zelve niet hebben konnen "jueigeren , maar
geerne mededcclcn , om te mogen [Irekken na
hehooren : eenparig na waarheit getuigejjde

,

zyn Eerw. den tyd zynes veiblyfs onder

ons, nu ruirn*uyfjaaren, zich m omme-
gang vriendelyk, en aangenaam, in leven

vroom , en fticbtelyk , en in des zelfs op-

gelegden dienft getrouw , yverig , en arbeid-

zaam te hebben gedragen, zullende aan zyn
Ecrw. mifj'en een wakker Taal- en byzonder

Maleitfch - kundig Leeraar , die in die

Taal een byzonder bequaam talent, van de

Goddelyke waarheden den volke voor te

dragen, door necrftigheit verkregen heeft

^

waar in de heilige dienft, gelyk ook in

V Nederduitfch, in beide de gemeentens
van Amboina, 2-00 in V verkondigen van
Gods heilig Woord , bedienen der heilige

Sacramenten, als in zyn opgelegde Gom-
miffien der viliten van de Inlandfchc Ker-
ken f/^ Schooien, neffens ons getrouw , en

yverig waargenomen, de fundamenten van
V Ghrillelyk Geloove , en de Gerefor-

meerde Godsdicnft zuiverlyk geleerd, en

allezins met cmft ter Godzaligheit aan-

gedrongen heeft , voor alle welke dienften , aan
Gods Kerke bewezen, wy zyn Eerw. by

dezen van herten komen bedanken ; voorts

willen wy zyn Eerw. ook zoodanig toe-

wenfchen, dat de God van zegeningen
zyn Ecrws. dienft, daar dezelve nog verder

niogte gebruikt werden, gelieve te agier-

vclgen met zyn ryken zegen, ongenade,
des zelfs perzoon nog langer te ondcrfteunen

met gezondheit , ten einde nog verder in

ftaat mag zyn , om zyn talent aan te leg-

gen tot verheerlykinge van Gods heilige

naam, ftichting zyner gemeinte, en in-

winninge van veel zielen voor Jezus Ko-
ninkryk, die zyn Ecrws roeyn , en blyd-

fchip des Geelies vwgten zyn, alhier in

den tyd der genade , dog byzonderlyk in dien

grooten en hatften dag van Jezus toe- en

weder- komfte , wanneer de Hecre als Rich-
ter van levenden en dooden komen zal, om

•oerheerlykt te worden in zyn Heiligen en

wonderbaar in alle , die in hem geloofd heb-

ben , als ook om zyn gelrouwe dienit-

knegten, die met een goede Confcientie

voor God , en menfchen zullen gewandeld^

en zyn raad vol(la>dig zullen hebben uit~

gediend, genadelyk te beloonen, en tot haar

te zeggen: Komt gy goede en getrouwe

dicnftknegten, over weinige zyt gy ge-

trouw geweeft, over veelen zat ik u zet-

ienj gaat in de vreugde uwes Heeren.

Uit aller laft , en naam
,

Arnoldds Brants.

Syn: H.T. Scriba Epiftm.'

Amboina , Viöloria in

onz,t Kerkelyke vergade-

ring, den io. Mat 1711.

Op Batavia nu gekomen zynde, om,
gelyk ik verzogt had, na 't Vaderland
te keeren, zoo belaften haar Edclheden
my na Ternate te gaan , -alzoo D. Boter-

kooper overleden was, dien zy om zyn
Taalkunde 'er in dat jaar na toe gezonden
hadden, daar die Heer geen Maleitfch
kon. Zoo wierd 'er op de zaaken toen
gelet.

Ik weigerde het op een zedige wyze,
zeggende, dat ik, toen ziek, en zeer

zwak zynde, niet in ftaat was, om de
Kerk aldaar dienft te doen , en, al was
ik in ftaat, dat de Heeren Zeventhiencn
my voor Amboina, en niet voor Ternate,
uitgezonden , en my , op myn verzoek

,

dus van alle verzendingen elders henen
bevryd hadden.

De Heevvan Riebeek, die toenopper-
Landvoogd van Indien was, en die zich

over alles, dat ik tegen zyn Swagers
overzetting des Bybcls in de hooge Ma-
leitfchc Taal ( hoewel altyd met veel be-

fcheidenheit ) gedaan had , zogt te wrcc
ken, en my dat nu betaald te zetten,

belaftte my nogmaals derwaards te gaan

,

dat ik weer op dezelve gronden weiger-

de, biedende aan, of na 't Vaderland,
of weer na Amboina, dat m5'n befchei-

den plaats was, te keeren -, dog men
wilde my toen nog geen van beiden toe-

ftaan, fchoon ik zcide dat ik volgens laft

der Heeren Zeventhienen niet gehouden
was te doen.

Men ftond my cindclyk, ziende, dat

ik niet genegen was na Ternate te gaan,

toe, om na 't Vaderland te keeren,

gelyk ik in 't jaar 1713- in 't laatft ver-

trokken, en door Gods genade behouden
aldaar gekomen ben, hopende daar Hee-
ren te zullen vinden, die het ongclyk en

geweld, my door haar Edellieden, en

door

1711:
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Daar hy
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VODd.

Zyn
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ling ver-
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dering

der Hoe-
ren Ze-
venihie-

nc-n te

vergeefs.

door dien bitteren Heer van Riebeek zoo

onregtveerdig aangedaan, voor my op-

nemen, en myn goede en regtveerdigc

zaak handhaven zouden ; dog de Heer
Advocaat Schot, een van myne voor-

naamltc \oi)rH:andcis in deze myne regt-

veerdigc zaak , ftierf op den zelven dag,

als ik te AmÜcrdam quam, en myne
voorilanders, beide de Hccren van Dam,
waren ook overleden. Aan de andere

Heercn had ik geen kennis ter wereld,

en die waren ook op vorige quade be-

richten met een verkeerd denkbeeld te-

gen myn werk , en perzoon, op 'tfchry-

ven van de Heer van Riebcck tegen my
vooringenomen.
• Ondertuflchen was het zoo verre van

daar, dat men my, of myne goede zaak

handhaven , of recht daar over zou

doen erlangen, dat men in tegendeel,

op 't zeer liefdeloos fchryven van dien

Heer opper - Landvoogd van Riebeek

( zonder dat 'er ieis op myn perzoon of
dienll te zeggen viel, of zonder my eens

te Jiooren, of te overwegen, dat die

Heer alleen over 't werk van myn over-

zetting des Bybcls myn ilood - vyand

was, hoewel zonder dat ik zyn Ed. noit

cenige reden van misnoegen gegeven , of

ook het allerminite ergens in tegen de

E. Maatfchappy gedaan had) nog twee
van myne belle killen aanhield, hoewel
'er geen andere goederen in waren , als

'er
(
gelyk ik nu nog tooncn kan ) in

mogten zyn, en fchoon ik geen meer,

nog grooter killen medegenomen had,

dan ik hebben mogt.

Ik vcrzogt dezelve wel by een fmeek-

fchrift wederom , voegende myne Ker-

kelyke getuigenis 'er by, om de Heeren
Zeventhienen te doen zien , hoe ik

van myne gemeinte gefcheiden was; dog

ik kon die killen niet los, nog eenig ver-

der antwoord hier op krygen.

Ik ilond dan eindelyk zelf binnen in

die aanzienlyke vergadering , en deed

een aanfpraak aan den Heer Voorzitter,

den Borgermeeller Hoofd, vertoonendc,
' hoe die twee killen van my aangehouden

waren, en bleven, zonder dat ik wift

iets bedreven te hebben, dat zulks ver-

diend had.

Dat ik my als een eerlyk en necrftig

man in 't werk van myne bediening ge-

dragen had, en in Haat was, om dat met

myne Kerkdyke getuigcniflen te bewy-

zen, die ik ook aan deze aanzienelyke

vergadering bevorens vertoond, en ge-

zonoen had, en dat, zoo de Heercn iet

anders tegen myn perzoon, of legen die

killen hadden, ik daar gekomen vas,

om my op een onderdanige en zedige

wyze voor haar Ed. Agtbaarheden ic

verantwoorden, in die hope, dat haar

Ed. Agtbaarheden dit niet qualyk zouden
gelieven te duiden.

Zyn Ed. antwoorde my hier op, dat

haar Ed. Agtbaarheden op myn perzoon

niets hadden te zeggen , dat zy ook
willen, dat myne Kerkelykc getuigc-

niflen goed , en loflclyk waren j dog dat

2y geen kennis hadden , waarom die

kiften van my waren aangehouden, al-

zoo dit by een andere vorige vergadering

der Heeren Zeventhienen gedaan was,

en dat zy dierhalven my onmogelyk aan

die kiften helpen konden.

Dit was al 't antwoord, en recht, dat

ik kreeg, en dus heb ik by die twee
kiften een goed gedeelte van myne tydc-

lyke zeer regtveerdig en zuur verkrcgene

goederen moeten miflen, zonder dat ik

tot nog toe cenige reden 'er af wete, dat

immers met de billykheit niet over een

komt.
Dit was myne belooning voor myncn

trouwen en yverigen dienft , dit myne
vergelding voor myne cp.'erzetting des

Bybels toe tweemaal toe , dit al de hand-
having van myn rechtveerdige zaak,
zonder dat men van 't geweld , my in

Indien, tegen haar Ed. Agtbaarheden
uitdrukkelyken,en eigen lall, aangedaan,

eens gerept, of zonder dat men over het

verachten van haar Ed. Agtbaarheden
eigen bevelen , en 't vertreden van dat

gene, dat my fchriftelyk beloofd was
(gelyk ik toonen kan) tot handhaving
van haar Ed. Agtbure eigen cere , iets

gedaan heeft.

Zelfs waren 'er onder de Heeren, die,

als ik hen in 't byzonder klaagde, dat

men my zoo, tegen haar td. Ed. laft,

en de belofte, aan my door haar Ed.
Agtbaarheden gedaan, mishandeld had,
met my na 't leger te zenden, en na
Ternate te willen doen gaan, van oor-

deel waren, dat dit myn eigen misflag,

en my overgekomen was, om dat ik

myne verloüïng uit Indien niet a.an de
vergadering der Heeren Zeventhienen
verzogt had j dog ik toonde dien Heer,
die van deze gedagten was, dat hy daar

omtrent niet wel onderricht was, alzoo

het de gewoonte is, dat alle dienaaren

,

zelfs de Raaden van Indien , en veel

meer dan mindere bedienden der E. Maat-

'

fchappy, fchoon in het Vaderland door
de, Heeren aldus, gelyk als ik , herwaards

gezonden, cgter altyd hunne verloftïng

aan haar Edclheden in Indien, mnar noii;

in 't Vaderland, vcrzogten, gelyk ik de
myne ook zoo, en 't jaar voor my de
Heer Stedand, die uit het Vaderland

Raad van India gemaakt was, ook zyne
verloiling van haar Edclheden verzogt,

en verkregen had. Ook zouden haar

! Edclheden zelf daar op wel een uirvlugt

1713.
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*7'3- È'^^^B^'» ^" '"y ^^^ '"y" verzoek, als

dat /oo gcwet'll was, na 't Vaderland

gewezen hebben , dat egter noit gefchied,

en dicrh.ilven ook dan niet , als een mis-

flag van my , te denken , of op te vat-

ten is.

Dus zag men Wel, dat ik in myn zaak,

en in tnyn zeggen, gelyk had j maar
niemand wilde zich voor my in de bres

fteilen.

bra wat t)us heeft men met my gehandeld , en
redenen ik heb noodig geoordeeld dit hier zoo
de Schrir-

j,^ ^j]g cpregtheit en na waarheit ter ne-

zoo breed
'^^*" ^^ ftellcn , om veel Heeren , die 'er

lange- mogelyk nog onkundig van zyn, den
haald waren grond en de rechte reden, waarom
becit.

jjjgj^ j^^gj. j^_|y -^ Indien zoó onregtveerdig

in verfchcidc opzichten, vlak tegen de

order der Héereil Zcvcnthicneri aan

,

gehandeld heeft, te doen weten, en om
verder hier door deze of gene groote

Mannen hier te lande, was het mogelyk,
voor myne regtveerdige zaak te doen
opwaken, onx* aldus op eenige andere

wyze voor mynen zoo bitteren arbeid,

die nu zoo vrugteloos leggen blyft, en

die immers tot God voor die arme Am-
boineezen fchreeuwt , beloond te werden,

öf wel om ook eens te zien , of deze

zaak, door tudthen fpraak der zelve by
de Heeren Zeventhienen, niet op een

andere gevoegelyke en zagte wyze zou
konnen herlleld werden.

Staat der Dit nu tullchen beiJen hier aangehaald

Kerke in hebbende , zoo hebbe ik na myn vertrek
Amboina uit Amboina.-verllaan , dat deze drie

lelft^er-
Heeren , Parent , Brants , en Groeneivoufj

trek tot tot in 't jaar IJl f.
hier gebleven zynj

jn 'tjaar dog dat de eerfte én de laatlten in Mai
*7ij. na Batavia vertrokken, en door D. D.

^ntor.itis van Brammen , en Carolus Geor-

^ius Sirrmis (die uit Banda quam) ver-

vangen zyn , zonder dat de llaat der

Kerke toen eenigzins anders, of beter,

dan by des Schryvers vertrek was, ge-

lyk zy zich die te dier tyd , om, redenen

toen daar van gegeven, zeer llecht vtr-

toonde.

In 't jaar 1716. vertrok D. van Brum-
men na Batavia , en zyn hier weder van

daar gekomen D. D. Engelbertus Cbrnetius

Ninaber , en JJolf van der Win.
Ook gaf D. Serruus den zden Augufty

dezes jaars een preuve van zyncbequaam-
heit in 't Maleitich , en dus hope , om
den Heer Brants , die nu alleen den
ganfchen Maleitfchen dienft wadmemen
moeft , wel haall te zullen ondcrlleu-

nen.

Staat def
In 't jaar 1717. waren hier deze vier

Kerke ia Heeren nog by een, en de Kerk (gelyk
'i jaar wel te denken is , daar 'er maar een Ma-
i7«7- leitfch Predikant 't jaar te voren was)

nog in een en dezelve llechtc ftand.

III. Deel. .

J-Fin van

Kerke tol

in 't jaar

I

In 't jaar 171 8. vertrok de Heer ^;v2«/ƒ d. Brants

I

na Batavia, en wierd vervangen door "f tja"

D. 'Jacobus Renet ^ die 'er in 't jaar 1710. ''"^.

nevens D. D. Serruus^ Ninaber, en van \^^.^ g^
der JVin, nog lag, zonder dat ik wete, door D.

of 'er iemand dezer drie andere Heeren , Renet

buiten D. j'fjraw, Mileitlch predikt
^
g^^*"'

dan dat ik in 't jaar 1711. gehoord heb,
dat D. Ninaber in 't voorleden jaar die

ook heeft beginnen te doen.

In 't jaar 1711. zyn hier na toe ook Verdere
gezonden D. D, Joanncs Wenting , en üaat der_

Phiiippus Capdie.

In 't jaar 1721. is D. van der

hier na Batavia vertrokken, alwaar zyn
Eerw. in dat zelve jaar ook in de Neder-
duitfche gemeinte beroepen, gelyk in

't begin van dat jaar D. Pauius laati

hier in Amboina verfcheneh is , vindende
de Kerk toen noch al in een zeer Üech-
ten ftaat, alzob 'er te dier tyd nog maar
twee Broeders, te weten, D. D Serruus

en Ninaber
f waren, die Maleitfch pre-

dikten, zonder dat ik cgter weete, of
zy zich in 't hoog, öt wel in 't laag

Maleitfch geoeilènd hebben. En wat
konnen dog die twee mannen in zoo
grooten Oegft verrichten, dan dat zy
zich zelveri maar vrugteloos doodploe-
gen, als men geen ander wel-k van den
Godsdienft daar nidken , en hen mee
meer Taalkundige Predikanten ontzetten

wil.

In 't jaar 172.5. veitrok D. Ninaber na
Batavia, en is vervangen door D. N.
Nicolai.

Na dat ik hu met het verhalen dei:

Kerkelyke zaaken, zoo verre men komen
kan,gèvordert ben, zal ik nu weder van
't werk mvner overzetting des Bybels,
gelyk ik beloofd had , vervolgen te

fpreken.

Na dat ik in 't jaar 1694. ^i^ Amboina tt .• a

vertrokken was, hebben die Broederen, deloos eil

nu wetende, dat ik zulk een overzetting onbillyk

,

de AiTi-

bonlche
ö^-".'— .^ '•'' •^^'-- Broedciï

ten, hun uiterlte kragten ingelpannen, na'tjaar

om dit te beletten, alzoo zy my die eeie 1094.

zeer benydden, en llerk (gelyk ik reeds '"""^"t

getoond heb) vobr *t hoog Maleitfch, ovam-

des Bybels onder my had , en die in

't Vaderland zoude tragten voort te zèt-

om dat zy anders liict kenden , nog ver-

llonden, wareri.

dat deden was

ting des

Bybels

gehan-
' deld hein

Hét eerfte , ciat 2y uv.^^..
,

zoo als ik in Mai des jaars 1694. ben.

vertrok, in September des jaars i6pf.
op de quaadaardigtle wyze over my aan

die van Batavia te fchryven, dat my,
iti 't Vaderland zynde , eerfl: geble-

ken is.

By myn komft op Batavia predikte ik

nu en dan in de Maleitfche Kerk , en

dat verfcheide maal in 't bywezen van

D. Leidekker , met wcUvcn ik in zeer

O grool«
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Hoe de groote viicndfchap geleefd heb ,

gclyk

Heer ook zyn Ecrw. toen moncieling (en na-

Leidek- derhand aan my fchriftelyk , 't geen ik
^^^ ^^ nog toonen kan ) in 't by wezen van ver-

komft op fchcide lieden heeft geheven van my te

Batavia getuigen , dat hy noit een Predikant gc-
lich ge- hoord had , die 't Maleitich zoo wel, als
dragen ., ,-,

__

heeft.
ik, predikte.

E 't ver-
^^^ ^^^ Batavia vertrok, gat ik

der voor- kennis aan den Kerkenraad, hoe ik ge-

gevallene negen was in 't Vaderland myne over-
toen op zetting des Bybcls in 't licht te geven,

omtrent *^" ^^^ ^^ bevorderen, en verzocht daar

myne toe ook haar ernftig voorichryvcn.
ovcriet- Haar Eerw. gaven my tot antwoord,
""o" dat D. Leidekker met dat werk, op haar

verzoek , en op 't goedvinden der Hooge
Regecring, bezig was, en dat zy dat

beloofd hadden aan de Heercn in 't "\''a-

\ derland aan te beveelen , konnendc dat

maar aan een, en dierhalven niet wel ook
aan myn werk doen.

Alsook ' Ik vertrok daar op, quam, door Gods
verder genade, behouden in 't Vaderland, gaf
in 't jaar j^cnnis aan de Chriflelyke Synodus van

't'^Vader-
Noord-Holland , in 't jaar 1696. tot

land. Enkhuizen verzameld, zoo van de ftaat

der Ambonfche Kerk , als van myne
Waarby overzetting des Bybels in de lage Ma-
bleek, dat icitfche Taal, met vertooning, en over-

dus v^an°' ^"'8'"g ^^" ^^^^' E^rw.
, dat die Taal

Noord- alleen danV verftaan wicrd , en dat zy
Holland dierhalven een Bybel in de zelve, en niet

ftellin-
" '"• ^""""ö Maleitfch (dat zy in 't geheel

gen. en niet verftonden) hoog noodig had , waar
werk, toe ik de gunil der Chriltelyke vergade-
goed-

j.i,-,g verzogt, om den druk van dit werk
^

* by de Heercn Zeventhiencn te helpen

bevorderen, 't geen haar Eerw. my gun-
flig geliefden toe te zeggen, alzoo zy
met my van 't zelve oordeel waren , dat

men die menichcn in een Taal, die zy
kenden, en verftonden, dog geenzins in

een Taal, die zy nog eerfl dienden aan

te Iceren, ftichten, en ook daar in voor
"hen een Bybel verzorgen mocft.

Dat ïv
Hier van gaven haar Eerw. kennis na

ten eer- Batavia, en daar op quam een brief van
ftcn aan dien Kerkenraad van den i f

den Novem-
die van

jj^^ des jaars i6f)j , waar in haai- Eerw.

ook te
my, en vooral mynen Bybel, en 't Ma-

kennen leitlch daar in gebruikt,jammerlyk goed-
gaf- vonden te mij handelen, en my, nevens

Waarop het zclvc zoo fwart te maken, als hen
die van mogclyk was , verzoekende , dat de

in 'tjaar
Chrillelyke Synodus dog niec voor dat

T697.een bedorven, cn flecht werk, zich zou ver-
hittere klaaren, maar alleen voor dat van D.

fch'reven
Leidekker ^ dat op haar verzoek, met

die ik^ 'goedvinden van de Hooge Rcgcering,
wydluftig en met kennis en goedvinden van die van
bcant- Amboina, ondernomen was. Dog men

heb.
moet zich nu vooraf te binnen brengen,

wat een valfch en onwaar denkbeeld die

van Amboina aan die van 't Vaderland
over de Maleitfche Taal hier van gege-

ven hadden.

Jk antwoordde op dien brief in 'tbree- Waarna

de by een Traftaatje , de deure der ivaar-
J*"^,^*^""

te? 'genaamd, dat ik in 't jaar iöy8.
gy^'^ö'd'us

drukken liet (cn dat men ook by dit nogmaals

werk , om dit gelchil over die Taal wel betuigde,

te bcervpen, vooral dient te hebben ) ''^ ^*'^*

en 't behaagde de Chriltelyke Synodus
ftellir.g

aan die van Batavia tot antwoord op voor myn
dien brief te fchryven , dat zy alle de werk te

drangredcnen van haar- Eerw. en van my jg' "

wel overwogen hebbende, by hare vo-

rige gedagten , om den druk van mynen Waar toe

Bybel voort te zetten, bleven volheiden, ook anr

gelyk ook naderhand de Chriftelyke Sy- ^^'^''.n.::

nodus van Suid- Holland, en de Eerw. j^^'^^^^^^*

Claffis van Walcheren toonden van die vergade-

zelve gedagten voor myn werk te zyn. ringen

Dit boekje, en dit fchryven der Chri- j^^*^^"
,

ftelyke Synoden, cn van die Eerw. Claf-

fis voor my , verbitterde haar Ecrw. zoo- «j. wdk
danig tegen my, dat zy alles vi.ils, wat de broe-

zy konden, by die van Amboina, met ders in

die nog verder tegen my op te zetten,
J,"!'^"^

in 't werk ftelden , verzoekende dog tegen my: .J|

hunne hulp om dit veiderllyk Werk tegen verbit- "l

te gaan, en in de geboorte te fmoorcnj ^"'^' '^^

ja men quam tot die buitenfporigheit hce" om
van te twyffelen , of 't wel myn eigen nu te'

werk , en of 't door my niet van deze of meer van

gene ccftolen , en zelf of 't niet wel ^'" °™
? 1 j c j j t voort-

maar t werk van den een of den anderen z»tten

Meefter, cn zoo met Hukken en ftollen van D.

byeen gelapt was. Leidck-

Al te zamen vuile verdigtzelcn, van "°^^'''

D. 'va?i der Furrn zonder eenige grond verzoe-

verzonnen , en door den liefdeloozcn en ken.

al te botten D. Hodenpyl., zeer bot na-

geaapt, en even zoo mede in de Ambon-
iche brieven daar na, als of dit een vond
van haar was, nagcichrevcn, hoewel 'c

maar een na-galm van D. i-an der Form''s

ongegrond en liefdeloos fchryven was.

Die van Amboina van hare zyde, en
vooral D. D. van der Vorm^ qn Hodcnpyly

krabbelden al wat zy maar quaadaurdig

bedenken, of opfchommelen konden, op,
om myn werk, cn perzoon, zoo by de
Heercn Bewindhcbberen , als by de
Chriftelyke Synoden, fwart te maken.

Dit Ichreven cn zonden zy na Batavia,
pn^jtg-

cn na 't Vaderland, verzoekende te ge- zcerval-

lyk by haar Hoog Edelhedcn het over- r^he

zien en voortzetten van D. Leidekkers ê!"""''^"^

Bybel met den uiterften crnft , en met van"de°
veel onwaarheit getuigende, dat de ge- gemcintc

meinte van Amboina, na 't in 't licht van Am-

komen van dien Bybel in die hooge Taal, j
'"' ^°

ten uiterften verlangde j een zaak, die

voldagen tegen de waarhcit, en by geen
verftandig menfch te gclooven is (ten

ware men die Predikanten, die in Am-
boina
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boina toen 'c hoog Maleitfch verftonden

,

voor de gemcinte van Amboina wil doen

doorgaan) alzoo zy, na veel vergeeflche

moeite en fweetens van zoo veel ervarene

en wakkere Broeders in die hooge Taal,

tot nog toe dezelve daar ganfch niet

ver rt aan.

Dit vuilaardig fchryven en vvryven

van die van Batavia, en Amboina, na
liefiieloos 't Vaderland , mitsgaders dat bekommer-
en vaUch

jyj^ verzoeken van het voorfchryvens ha-

rer Edelheden voor D. Leidekkers werk
aan de Hceren Zcventhicnen

,
gelyk ook

het verzoeken van de gunft der Heeren
Bewind hebberen en der Chriftelyke Sy-

noden voor dat werk, duurde al eenigc

jaaren aan den anderen, zoo dat 'er wel

ccn groot boek (gelyk ik toonen kan)
van groeide i dog men deed hier mede
aan al de wereld niet anders dan de uitcr-

ftc nyd , bitterheit , en licfdcloosheit

van die Broeders tegen myn perzoon, en

werk, befchouwen , hoewel dit by de

Chriftelyke Synoden in zyn rechten aard

gewogen , en niet anders dan 't was
(dat is , als enkele nyd en quaadfpreken

)

aangezien wierd , zonder dat dit of de-

zelve, of ook de Eerw. Claflls van Wal-
duarom dede ver-

Door
welk

fchryven

van die

Broede-

ren,

En 't

gunftig

voor-

fchryven

van haar

Edelhe-

den voor
D. Lei-

dekkers

werk

,

Schoon
by veel

Kerkver-

gaderin-

gen maar
voornyd,
cnquaad- cheren, eenigermate

aange-

licn.

overge-

haald

wierden

om tegen ge
myte
2yn.

In 'tjaar

i70i. en

1703.

kregen

die van

Amboina
van haar

Edelhe-

den een

wakkere
neep
over
verkeer-

de 2org

voor D.
Leidek-
kers

!rrerk.

te helpen, en dat dit wel zoo ordentelyk
zyn zou, als zich met den Batavifchen
Bybel te bemoejen.

Na al dit vergiftig en doldriftig fchry- De ver-

ven nu waren wel de Chriftelyke Syno- dereuit-

den, mitsgaders de Eerw. Claften van werking

Amfterdam, en Walcheren, aan myne
ijefjeloos

zyde> maar door 't fchryven harer Edel- fchryven

heden voor 't werk van ü. Leidekker ^ van Am-
(door zyne twee Swagers, de Heeren ^oma.en

de Haai en van Riebeek^ bewerkt, zynde na'tVa-
beide ordinaris Raaden , die ieder hunne derland.

vrienden in die vergadering hadden, waar
in maar zeven Leden zyn, die een be-
fluitende ftem hebben) mitsgaders door
't vuilaardig fwartmaken van myn per-

zoon, en werk, by de Heeren Zeven-
thienen , hadden zy die Heeren in

de grootfte onzekerheit, en onverfchil-

lentheit van de wereld gebragt : want Vooral
fchoon haar Ed. Agtbaarheden , als zy by de

onpartydig geliefden te oordeelen, zeer „^^'^'^'1

wel konden zien, dat dit maar enkele
hebbe"ren

nyd , en vuilaardighcit tegen my , en die

,

dat de waarheit nogtans aan myne zyde f»:hoon

was (dat haar Ed. Agtbaarheden by haar «^«""'^d

fchryvens van den S^en Juiy Jes jaars

i6pf . aan de Heeren van de Hooge Re-

aardigheit anderen , alzoo die overtuigd waren , dat

zy ongelyk in hunne ftelling, daar 't

ganfche werk op draaide, hadden, dat

is, dut ik gefchreven had, volgens hun
eigen bekentenis in de Taal , die men in

Amboina beft verftond, en dat D. Lei-

dekkers Bybel in een Taal overgezet was,
die zy zelf bekenden , dat men daar niet

Egter verftond, en die de Predikanten, Mee-
veele , en fters , en de Gemeintc , nog eerft moeften
vüoral^de

aanleeren. Egter bragt dit weer andere.

Zeven- ^ vooral de Heeren Z,evcnthienen , tot

thienen, een verkeerd denkbeeld van die zaak, en
van myn werk, behalven dat zich die

laatfte ook tegen de Hceren van de Hoo-
^geering van Indien niet wilden

aankanten.

In 't jaar 1701. kregen die van Am-
boina, by fchryvens van haar Edelheden
aan de Regeering aldaar , een deftige

ftreek over hun verzoek, dat D. Leidek-

kers Bybel , alvorens die te drukken,
mogt overzien werden, fchryvende haar

Edelheden, dat dit een werk was, dat

hen niet raakte, en dat haar Edelheden,
als 't werk gedaan was, dit met den

jjjjg
Kerkenraad van Batavia wel zouden over-

leggen.

In 't jaar 1703. was haar Edelheden
fchryven over die zelve poft nog fcher-

per, dat zy (te weten, de Kerkenraad
van Amb(5ina) zich maar bemoejen zou-
den , om de Kerkelyke zaaken , die

Landvoogdy betreffende, aan den Land-
voogd voor te dragen, om haar daar in

geering van Indien klaar tóonerr, -daar

'er af, dat

myn
werk be-

ter als 't

andere is

,

zy zeggen, dat het niet wel was , wenfchen
in een 'Taal, die zy niet "verftaan, te onder

-

wyzen, en dat het beter zvas, dat de Pre-
dikanten , Ziekentroofters , en andere , zich

na de Gemeente, dan dat zich die na de

Predikanten zouden "joegen , alzoo ^er reeds

zoo -veel boeken in die onzuivere Taal ge-

fchreven, en die lieden daar in geleerd , en

geoefend zyn) zoo en wilden zy egter, Egter tot

op de ernftige aanbeveeling der Chrifte- den druk

lyke Synoden, en zoo veel Eerw. Claflen ^an'fzel-

alhier,dit werk van my (fchoon 't befte) hebben
niet vlak tegen het verzoek en fchryven gelieven

van haar Edelheden aan, laten drukken, over te

gelyk zy aan de andere zyde nog veel
^^'^'^'

minder konden overflaan , om voor 't „
werk van D. Leidekker te zyn, alzoo dit ïy°ook
(volgens de eigen bekentenis van de ver- dat van

zoekers daar voor) een werk was in een D. Lei-

Taal, die den Inlander nog eerft aan-
°^''''^''»

leeren moeft, en, alzoo het in een Ara- der veel'
bifche letter was, niet lezen kon, van reden, ia

welken druk niet anders , dan dat alle ^'^^e'^e

onkoften, en moeiten, zouden te ver-
**-*''^"*

gcefs zyn, te wagten was.

In die ftaat bleef dit werk jaaren aan D. Lei-

een by haar Ed. Agtbaarheden, zonder dekkers^

dat 'er iets van 't een of 't andere werk .«^oo'^in't

jaariyoi.
quam.

|,ier op
Ondertuflchen quam D. Leidekker in gevolgd,

't jaar 1 701. te fterven, zynde met zyne Hoe ver-

overzetting lot Ephef VI; 6. gekomen j re dat

dog het vordere wierd door D. van der '^

Vorm tot 't einde van Joannes Openba- Eenv.
ringe overgezet. gebragt,

O 2 Nu
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hoe "t

door
D. van

der Vorm
voltoit,

En wat
toen met
het zelve

verder

gedaan is.

Wat de
Schryver

verricht

heeft om
D. Lei-

ddckers

werk van
nut te

maken,
en in 't

hcht te

brengen.

Hoewel
daar al

mede
niets op
volgde.

Nader
bericht

,

datD.
Leidelt-

kcr, ge-

durende

zyne
over-

zetting ,

Eerft van
zyn hal^

ve , en
daar na
van zyn
hcelc

dicnft

oniü.i-

gen, LH

liat hem
een be-

looniiig

beloofd.

Daar de

Schryver

noit van

2yn dienft

ontlall is

,

en te dier

tydgeen
beloo-

ning ter

wereld

begeerd

,

Nu was dit werk wel afgedaan , maar
't wierd, ter ordre van haar Edellieden

op Batavia in een kas in de Kerken-
kamer, van welke de Geheimlchryver
van haar Edellieden de fleuttl had

, ge-

legt.

Van dien tyd af tot nu toe had nie-

mand der Predikanten toegang tot dit

werk, dan dat haar Edelheden aan D.D.
"van der Vorm , 'van der Sluis , en den

ovcrzetterderMaleitfchcTaaljden onder-

Koopman Maarten Flüdenpyl^ de fchryf-

en fpel-misflagen van 't Euangelium van

Lucas belall hadden na te zien , en haar

daar kennis af te geven , latende zedert

dat werk daar ten proi van 't ongedierte,

en van de witte Mieren j dat egter jam-
mer is, dat den arbeid van zulk een

wakker man , als de Heer Leidekkcr

\vaarlyk geweeft is, daar zoo vrugteloos

moert blyven leggen.

Om dit voor te komen, heb ik alles,

wat in myn vermogen was, gedaan, om
dit nog eenigzins van nuttigheit te doen
zyn , en in 't licht te brengen , verzoe-

kende, dat beide die overzettingen in

twee Colommen mogten gedrukt wer-
den , op dat den arbeid van dien wakke-
ren en neerftigen Heer niet vrugteloos

mogt zyn j dog 't was even , of de

Heeren Zeventhienen nog tot heteene,
nog tot het andere, om de vorige rede-

nen
,
gcncgenheit hadden. Altoos daar

volgde niet het minftc op , en beide die

werken (dat immers niet wel te verant-

woorden is) bleven vrugteloos leggen.

Ik moet hier met een Ictterken nog
tuflchcn by voegen , dat de Heer Leidek-

kcr^ in 't jaar i6pi. tot die overzetting

verzogt zynde, als een middel, om zyn
werk te fpoediger voort te zetten, in

't jaar 1693. verzogt heeft eerft van zyn
halve dienft, en daar na ook van zyn
gehcele Predik-bcuit ontflagen te zyn,
behalven dat zyn Eerw. voor zyne moei-
te (en dat met reden) na 't voltoyen van
zyn werk een deftige belooning (zoo
my van zommigen gezcgt wierd) be-

loofd is.

Ik daarentegen hcbbe noit een eenige

Predi k-beurt daarom verzuimd, en toen

openbaar verklaard , dit werk tot dienft

van myne Gemeintc in Amboina , en
andere Kerken , zich van die Taal bedie-

nende, verveerdigd te hebben, zonder
dat ik toen eenige belooning daar voor
begeerde, verzoekende maar alleen , dat

dit tot nut en dienft van haar door laft

der Heeren Zeventhienen mogt gedrukt,
en derwaards gezonden werden } al 't

welke immers een doorflaande en over-

tuigende reden was, om myn werk voor-
al zoo niet te laten leggen , en zoo veel

duizend Chrillcnen van een boek te

berooven, daar zy zoo veel licht door

konden hebben, te meer, daar de maker
toen niets voor zyn moeite begeerde, en

haar Ed. Agtbaarheden dit voor zoo
weinig geld, ja zelf byna zonder kollen,

konden doen drukken, vooral, wanneer
'er maar weinige van die boeken tegen

een redelyke prys verkogt wierden, die

'er ieder geernc voor betalen, en waar
op zoo veel over zou kunnen fchietcn,

dat de geheele druk vry zou zyn.

Dit nu mogt zvn, zoo 't wilde, alles

wierd te vergeefs verzogt, daar quam
nog van 't een, nog van 't ander, iets,

en die van Batavia, ofwel vooral D. "uan

der Form^ begonden nu te laat te zien,

dat de Regecring, en de Kerken van

Indien, met hun fchryven tegen myn
werk , niets gewonnen , maar de zaak in

dien ftaat, waar in zy nog is, en de

Heeren Zeventhienen in zoo grooten

vreeze en onverfchiilentheit, of liever in

zulken onzekerheit, om 'i; eene of 't an-

dere werk in 't byzondcr* te drukken,
gebragt hadden, dat 'er van geen van
beiden iets te hopen viel.

Daar op vond D. tan der Vorm ^ wat
van zyn grond komende, in 't jaar 1704.
(zoo ik meine) goed, aan de Eerw.
Claffis van Hoorn uit zich zelvcn, dog
niet uit naam van den Batavifchen Ker-
kenraad, dat daarom by hen ook qualyk

opgenomen wierd , te fchryven, dat het

niet quaad, en beft wezen zou, beide
die werken in twee Colommen (een
voorflag, al lang te voren door my ge-
daan) te drukken, 't welk, zoo het door
den Kerkenraad van Batavia zoo begre-
pen, en, door hare bewerking, vanhaar
Edelheden zoo na 't Vaderland gefchre-

ven, en als het befte middel by de Hee-
ren Zeventhienen ernftig verzogt was,
beide die werken hadden al lang 't licht

gezien.

Ondertuftchen wierd ik door eenige

Heeren van veel vermogen eerft de pols

gctaft, en daar na verder aangezogt , om
weer na Indien te gaan, om, waar het
mogelyk, daar dit groote werk te helpen
bevorderen. En zy mcindcn , dat ik

deze gunftigc tyd , en onverwagte veran-

dering inde zaak, behoorde waar te nemen.
Ik had 'er in 't eerft met veel zin in,

vreezende tegen de reize met zoo een

zwaar huisgezin, en tegen de moejelyk-

Indiën krygen konj dog nam dit einde-

lyk aan , en deed daar op verzoek aan de
Heeren Zeventhienen, om in Amboina
niet alleen , maar daar ook aan 't Kafteel,

daar ik te voren gelegen had, en dier-

halven gcenzins op eenige buiten-plaats

aldaar, veel min in eenige andere Land-
voogdy, geplaatft te werden.

Haar

En alleeti

't druk-

ken van

zyn werk
van de

Heeren
Zeven-
thienen

verzogt

heeft.

Om wel-
ke reden
men zyn
nut werk
zoo vrug-

teloos

niet had
behoorea
te laten

blyven
leggen.

Dog van
beide die

werken
quam
niets,

EnD.van
derVoini
zag nu te

laat , wat
nadeel hy
D. Lei-

dekkers

werk

,

met ai dat

fchryven

tegen my,
gedaan
had.

VVcsh.iI-

ven zyn
Eerw.

,

tot inkeer

komen-
de , in 't

jaasno^.
asn de
Claffis

van

Hoorn
voorfteU

de, en
beft

keurde,
dat beide

die wer-
ken in

twee Co-
lommen
mogten
gedrukt

werden.

W'aar

op de

Schryver

nader

aangezogt
wierd,

heden, die ik weder met de Kerken van na Indien

te gaan.

En zich

eindelylc

bewegen
liet, om
dit op die

voor-

waarde te

doen, van
alleen in

Amboina,
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p„ ^j3f
Haar Ed. Agtbaarheden geliefden gun-

aan 't ftig alles, dat ik verzogt, toeteftaan,
Kafteel en my zelfs myne vorige foldy van hon-
geUgtte ^^^^ gj^ twintiy Gulden ter maand, zon-

der dat ik daarom verzogt, toe te leggen,

door de ^°^^ ^^^ ^^ Chrillelykc Synodus van

Noord- Holland, den f
den Augufty in 't

jaar 1704. tot Alkmaar vergaderd, en de

Eerw. Clallis van Amfterdam den 1
3 den

January in 't jaar i/of , de goedheit,

om aan de Broederen tot Batavia, en in

Amboina, zeer gunlligvoor my te fchry-

ven , en te verzoeken , dat de vorige

deTsvDo-
verwyderingen , over 't werk van den

de van Maleitfclien Bybel voorgevallen , in 't

Noord- vuur der liefde geworpen, en dat ik van
Holland

, j,.j^r Eerw. met die genegenheit en aa:-

Claffis '^^"gj '^^^ '^^ ^y hen had, mogt ontfan-

van Am- gen werden.
llcrdam Jk nam daar op die zware reize aan,
^^"

R
quam gelukkig op Batavia, en wierd

via , en "^^^^ ^^^ van die Broeders ontfangen

,

Amboi- dog ondcrtufTchen vlak tegen de ordre

Hceren
Zcven-
thienen

toege-

flaan

wierd.

Gunftig

voor-

fchryven

den

Schryver.

Kumfl; en

ontmoe-
ting des

zelfs tot

Batavia

,

en zyn

voor
(je,- Heeren ^eventhienen aan , na de

Legcr-togt door haar Edelheden gezon-

den.

Tcrwyl ik daar was, had ik, voor

myn vertrek, de Broederen wéér over

myn Bybcl, en over een middel, om ze

beide voort te zetten, en in twee Co-

aan?pi'aak lommen te laten drukken , aangefprokcn.

Men behandelde dit vry koel, en men
nam het qualyk, dat D. van der Vorm
'er dus aan de Claffis van Hoorn , buiten

hun weten, over gcfchreven had.

Men verzogt ook mynen Bybel eens

te mogen zien , om hem dan te konnen
aanbeveelen, en voordragen, daar 't be-

hoorde. Ik gaf 'er eenige deelen aan

haar Eerw. van over, die zy een geruime
zeer koel, tyd hielden, en my met dit antwoord,

op myn verzoek, van 't voor te dragen,

van die

Kerken-

laad over

't voort-

zetten

van beide

die over-

zettingen.

Dat van
haar

Eerw.

enlniec

een be-

rilping

van D.
van der

Vorm,
behan-

deld

wierd.

Haar
Eerw.

verzoek

om

weder gaven : haar Eerw. , te weten
D. D. van der Vorm^ Coldedchorn ^ Scc.

hadden myn werk doorloopen , en

hadden 't Maleitfch in de Propheet Da-
niël^ &c., en in eenige Capittclen van

Gcnefis^ by my gebruikt, zoodanig ge-

vonden, dat, zoo ik de moeite nemen
wilde, om myn werk van voren af we-

^g^
' der te overzien, en, zoo veel 't mogelyk

Schry vers was, daar na te fchikken, dat zy het,
13ybel te na dit gezien te hebben, aanbeveelen,

af^h'v'^"
en voordragen zouden : dat alleen myn
verzoek was, alzoo ik zeer wel wiil,

dat haar Eerw. my geen verdere hope,
nog verzeekering van den voortgang,
konden geven > hoewel haar Eerw. daar

over met haar fchryven na Amboina, en
in 't Vaderland, nog al eenige beweging

enbelolle gemaakt hebben, even als of ik in Am-

^*"lg

" '^ boina meer, ea hooger daar af, dan

aanbe- zy my beloofd hadden , had opgege-
veelen, ven,
zoo ik het

eenige

declcn

hen over-

geeft.

Haar
Eervv".

oordeel

,

In Amboina gekomen zynde, wierd
ik mede van die Broederen met veel

liefde ontfangen. Ik verzogt hen ten
eerllen over myn Bybcl 't zelve , dat ik

op Batavia verzogt had, gelyk ik haar
Lerw. ook kennis gaf, wat men my daar
toegezegt had.

Up dezen grond ftond my de Ker-
kenraad van Amboina, even als die van
Batavia, mede toe, myn werk, na dat
zy 't dan zouden gezien hebben, te zul-

len gunrtig voordragen.

Zedert dien tyd dan begaf ik my, otn
myn ganfch werk van voren af weder na
te zien , en op de voorzeide wyze na den
eifch der Batavifche Heeren, die myn
werk vier maanden befchouwd en onder
zich gehad hadden, niet alleen te ver-

fchikkcn, maar ook geheel te verfchry-

ven, en als op nieuw weer in wat hoo-
ger Maleitfch over te zetten , zonder
daar af verder te fpreken , alzoo dit een
werk was, daar de tyd van veel jaaren
roe vereifcht wierd.

Ondertuflchen heb ik nu en dah öok
deze en gene werkjens in 't Maleitfch,
en ook in 't Duitfch tot dienll dezer
Kerke, en der Broederen hier, en elders,

verveerdigd.

Ik bragt veele van de Pfalmen in 't

Maleitfch, in profa op de kant (gelyk
in onze quartyn-Pfalm-boeken) zoo-
danig over , als het Pfalmboek van
Deutecom is , zeer bequaam om ge-
zongen te werden, fchoon niet in rym
zynde , voegende de Text - woorden
op een ander blad met een Arabifchc
letter , voor de liefhebbers van die

Taal, 'er by. Ook zette ik de Ca-
techifmus, en Formulieren, in 't Ma-
leitfch over, mitsgaders de Apocryphe
boeken, en den inhoud van alle de By-
belfche byzonderc boeken.

Ik heb ook de Gcfchiedeniflen van
Nabi Joefef^ en van Nabi Moefa ( dat is

de Propheeten Jofef en Mojes ) twee
werken met een Arabifche letter gefchre-
ven, 't eerfte in 't Latyn, en 't ander
in 't Ncderduitfch , in myne ledige uuren
overgezet.

Ook I verzamelde ik een werkje van
veel fpreekwyzen uit Gods Woord, van
de Oofterlingen ontleend , en helderde
die uit hunne gewoontens zeer fraai op.

Daar beneven heb ik in die tyd veel

Maleitfche woorden met het Arabifch en
Hebreeuwfch vergeleken, en aangewe-
zen, dat de zelve van 't Hebreeuwfch
oorfpronkelyk zyn.

Ik heb ook de groote Schets van
D. D^Outrein , 't Vraag-boekjen vnn
Borjliusy en dat van D. Alekhior Bnrs in

't Maleitfch overgezet

van voreh
af over-

7.ien , en
na Da-
niel , &c.
fchikken

wilde.

Haar
Eerw.
verdere

gezogte

vittel yen
daarover.

Komft
desSchry-

vers m
Amboi-
na,en boe
hy daar

ontfan-

gen is.

Zyn ver-

doek hier,

wegens
zyn over-

zetting

aan te

beveelen,

op de zel-

ve grond
van Bata-

via , hem
toege-

flaan.

\^'aar

op de
Schryver
onder-

nam zyn
werk van
voren af
aan te

overzien,

en wéér
op nieuw
over te

zetten.

Andere
werken

,

onder-

tudlhen

door den
Schryver

gemaakt.
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HO AMBONSCHE ZAAKEN
En eindclyk heb ik ook een groot <

Lexicon Malaicum in Folio , met 't Ma-

leitfch in een Latynfche, en Arabifche

letter voor, en met het Duitfch agterj

en ook weer met het ÜLiitlch voor, en

met het Maleitfch in beide die letters 'er

agter, gemaakt, dat een ichoon werk is.

Alle deze werken hcbbe ik nog onder

my, in hope, dat die nog eens dienft

zullen doen, wanneer ik 't geluk zal

hebben van onder de Bewindhebberen

deze en gene Heeren te vinden, die my
hier in, ten belten van 't gemeen, en

vooral van 't Inlandfch Chriftendom,

de behulpzame hand zullen gelieven te

bieden.

Men zag ondertufTchen , terwyl ik my

van Am- geheel ftil m Amboina hield , zonder iets

ücrdam verder van myn Bybel te reppen, dat de

held Eerw. Claflis van Amfterdam , hoc zeer

tulTchén °°^^ ^^ ^°^'^" ""'^'^^ ^°°^' '"y" ^^""'^ S^'

tot 't weeft , nu tot dat v?.n D. Leidekker wat

werk van meer begon over te hellen , en alleen

D. Lei- yQQj. 2,yn werk verzoek te doen, moge-

over"cn ^y^ om dat zy geen kans zagen, om de

doet ver- Heeren Bewindhebberen tot het drukken
zoekvour van myn werk te bewegen , en om dat
't zelve

j^^^j. ]£ei.^v_ het nog beter keurden, het

Heeren werk van D. Leidckkcr ^ dan geen van

Bewind- beiden, in 't licht te hebben.
hebbers. Qp dezcn grond fchreven haar Eerw,
Waar den 4den Juny in 't jaar 1709- een zeer
van haar^

beleefden brief aan ons in Amboina, waar

^Taar'
"^

by zy ons bekend maakten, dat zy het

1709. aan drukken van beide de overzettingen wel
die van yoor goed keurden , en ook reeds aan de

ke'^nis'*
Heeren Bewindhebberen voorgeflagcn

gaven, hadden, dog dat die daar toe niet te

Met aan- brengen waren.

wyzing, Dierhalven oordeelden haar Eerw.,
dat ook tJat de overzetting van D. Leidekker nog
^^ ^^^/ wel gemakkelykft ter drukpers geraken

ventlife'- zoude, en dat zulks al zoo veel als in-

nen daar gewilligd was, zoo de Heeren Majores
'oc gS" maar geruft konden zyn wegens de deug-

delykheit des zelfs, en de genoegzame

zorge van dat werk te overzien.

Vermits zy nu ook gezien hadden.

Waarop wat verzoek ik op Batavia, en in Am-
dan haar boina, by myn komft aldaar, wegens
^''^"^„_ mynen Bybel, gedaan had, zoo vreelden

tenT^'t zy, dat dit zomtyds het dus verre ge-

ik, om bragt werk van haar Eerw. met den
dit niet te gybel van D. Leidekker weder zou kon-

men, dog "E" veragteren^ waarom zy my verzog-

met myn ten, en hoopten, dat ik, tot welvaren

verzoek van de Kerk, myn werk liever zou wil-

^"druil ^^" ^^^^^ vaaren
(
geruft zyndc het myne

zitten. en daar toe gedaan te hebben, en den loon

ophou- , van den Heer 'er voor verwagtcnde)
den. dan, door op het drukken van 't zelve

te veel te ftaan, oorzaak te zyn, dat 'er in

't geheel gcene overzetting in 't licht

quam-.

iioeg-

/aam
ovcr-

lielden

De Kerkenraad van Amboina ant- Waar op

woorde die Eerw. Claffis den 24Üen Scp- ^ ^™"

tember des juars 17 10 daar op, dat het
K'e\'tn^

overgezonden verzoek van D. Falentyn raad haar

alleen gediend had, om haar Eerw. te E^'w. in

tooncn, wat hy op Batavür, en in Am- ^
'^^'^

boina, verzogt had, en dat dit in 't we- «oorde.
zen der zaak o\ereen quam.

Vorder zeiden zy mynenthalven , tot Pat ik

haar Eerw. geruftheit, en wegneming 8^^"

van alle vreeze voor 't vertragen van
"^rzoek

D. Leidekkers overzetting door te veel op ledeit

de myne te ftaan , dat ik , zedert myn laat- myn

fte verzoek alhier, geen nader voorftel '^^^'^^«

daar omtrent gedaan had , en dat ik met
f!j \ j'^oe-

haar Eerw. mede van oordeel bleef, dat wel mede

het noodig was eens een goede Maleit- «ngoe-

fche overzetting te hebben. i'^^.i^u'-. , «5, . , .... . , ^r leitlche _
Na dezen tyd nu uit Indien in t Va- overzet- m

derland in 't jaar 17 14. gekomen zyndc, tingzecr

bevond ik , dat die Eerw. Clallis nog "oodig

even zeer voor het werk van D. Leidck- '^^ " "

ker was j ja veelen daar van waren al zoo rj c l

verre gekomen, dat zy geloofden, dat ver vind,

'er maar een en dezelve INlaleitfchc Taal , by zyne

of dat 'er geen hoog nog laag Maleitfch, !ƒ
''"8-

C diens tegendeel reeds klaar genoeg be- ind^ën""
wezen is) en dat 'er dierhalven geen dat die'

reden meer was, om voor myn werk, Claflis

maar dat men alleen voor 't werk van n°-^^''^"

D. Leidekker behoorde te fprekcn. d'^Lc?-"^

Dit fleurde zoo wat henen j dog on- dekkers

dertuflchen quam 'er al zoo weinig van werk-.vaj.

't werk van D. Leidekkcr. als van het "^^^ "^

welke
"^y'?^-.

. „. zommiae
Lenige jaaren na myn aanwezen alhier ook oor-

kreeg ik egter een briefje van een Predi- deelden

,

kant van Amfterdam, waar by ik ver- ^^^ '^'^

zogt wierd eenige Kapittelen uit myne J^qq" „og
overzetting met een interlineare Latyn- laag"

fche overzetting onder ieder woord aan Maleits,

zyn Eerw. over te zenden , alzoo de ^" "

Heeren Bewindhebberen nu eenige hope Taal was.

voor den druk van een Bybel begonden Hoewel
te geven, en genegen waren deze af- het werk

fchriften na Indien te zenden, om ze Y^R'
daar te laten zien, en die zelve Kapitte- ^Hq^I
len ook van daar uit den Bybel van D. dertuf-

Leidekker herwaards te ciftchen, om die i^hen al

dan hier van de Eerw. Claflis tegen mal- ^°°
Y^*"

, , ,

o mg, als

kanderen te laten nazien. -j ,„y„g ^

Ik zond ten ecrften die affchriften, en voon-

ging 't jaar daar na, na dat ook die af- §'"ë'

1'chrifcen uit Indiün gekomen waren, na Eenige

Amfterdam, om met de Heeren Depu- J"^"^^"

tati ad Res Jndicas zelfs over die zaak te ^icrd de

fpreken. Schryver

Ik hoorde toen, tot myne groote ver- ^^"'\''.
^^

wondering, dat die van Batavia by hun
^.^^ '^^^^^

laatfte fchryvcns al zoo verre gekomen fterdam

waren, dat de Bybel van D. Leidekker om teui-

met geen Arabifche letter moeft gedrukt ^^, ^|"

P , j /^ • . ? • Knriften
werden , alzoo de Ocmeinte die niet ^.^^ jy„
leezen kon. Ook was men daar van werk ver-

oor- zogt,mcc



VAN DEN GODSDIENST. itt

liope

voor 't

drukken
^an een

Bybcl.

Die de/
zelve

over-

daar aan de fierke hand leggen , ivant ^ als Waarits

Il Ecrw. wel weet ^ men -wil bier Je For- ^7"

tugccfche Taal de biet hand doen houden^
tLtr^-

en 7 Maleitfch ivas 't mogelyk^ '^efehop ^ndc:s

geven
-y dog zoo niettegenjlaande dit, /r/ van den

ezter anders uit quam te vallen^ '/ zeen lücl
Schfyvei

kan ivezen, als men V in V Vaderland
,^£,1/

zend. en leken, en^n veel plaatzen de myne (zooi maar wel meent ^ en [jejliiit genomen heeft , dtn in de
die 't jaar - - .>.... ^ . « .

'eraante

Anifter-

dam[
hoorde.

Dat die

van

Batavia

oordeel, dat 'c Maleitfch in myne af-

fchriften met eenparig, ook te veel na

'tNcderduitlch gclchikt, en daarom niet

goed was.

Men had ook beide deze affchriften,

die van myne, en die van D. Leidekkers

,

overzetting, 'tegen malkanderen verge

my van zeker Predikant aldaar bericht is)

beter, dan die van D. Leidekker, ge-

keurd.

De vooriiaamfte reden van myne reize

was egter om aan de Heeren Depiitati,

of een van haar Eerw., dien ik maar

nu zelf de eerft ontmoeten zou, te vertoonen ze-

Arabifche keren brief van D. fan der Form , waar
by zyn Eerw., ziende, dat 'er van geen

van beide de overzettingen iets quam,
en ook geen kans ziende, om dat in

Indien verder te brengen, hoopte, dat

die dienen mogt , om cgter daar door

een van beide die Bybels gedrukt te

krygen. Om welke , en andere rede-

veel na 't nen ik dien bi>ef ook voorgedragen heb.
l^e^er- Luidende aldus:
duitlch

Aan den Eerwaarden Heer
Franfois Falentyn.

letter in

haren By-
be], als

onlees-

baar af-

keurden.

En dat ze

myn
werk te

z'an den Bybcl in 7 jVlaleiilbh te laten vorige

dl ukken ^ zoo meen ik, dat men alle een- j-^ "ï..

zydigheit onder 7 Maleitfche Brocderfchap

'Vooraf behoorde te -jergeten, en alle mid- En waar

delen dan in 7 werk te Jt ellen, om dat heil- in y.yn

zaam oogmerk eenelyk te bereiken, zonder ^^'^"f-,

gefchikt

vonden

,

en 't daar-

om ver-

wierpen.

Giinftig

ooTdeel

derCIniris

voor my-
ne 'af-

fchriften.

Voorftel

van D.
van der

Vorm
aan den
Schryver

in 'tjaar

}

Werk, en

perzoon.

NAder
getoond
uit zyn
Ecrw.
brief.

il .* Heer , zeer waarde Medebroeder.

DEze ingeflotene, my door u Eerw.^e-
wezene Difcipel , Amos Pieteisz.

1'hcnoe, ?/« School- en Lecr-meeilcr op

7 eiland Timor, toegezonden zynde , om
dezelve aan u Eèrw. verder te laten af-

gaan, zal tl Eerw. buiten twyffel doen

zien, hoe hy 7 daar heeft, en wat daar

voor hem al te doen valt. ïVy hebben in

dit jaar door de Hooge Regeering aAhier

1718. !tot gekregen, een zeker L.xtract uit de Miiüve

ting^vYn"
"""^^ ^^ ^^^^'^ ^''°°'^ Agtbare Heeren Be-

beidedie windhebberen ter Kamer van Zeven-
cverzet- thienen , aanwyzcnde , dat ook door u
tingen, of £gj.^_ i^a« dezelve een opflel , rakende

een werk ^^^ iVIaleitfche Verfie, ingcbragt was, en

uit alle de vervattende eenige v\':ii'i^-'^om£tcn , nopen-
"''e, ^g cle Maleitfche Verfie ^a Bybels, door

bjzonde-
^''» ^^'^^- ^' Melchior Leidekker ge-

it lof maakt , om die te beantwoorden , en daar

voordes uit voorts ook te geven een Literale Trans-
Schryvejs

i,jtic ^,^„ ^^« ,llen Pfalm , het f 3
«e Ka-

pittel van Jefaias, het ifte Kapittel i;^;»

7 Euangelium Johannis, en het jiie Ka-
pittel van den Sendbrief Pauli aan de

Romeinen , volgens de trant der Inter-

lineare Verfie vsm Arias Montanus , 7
welk alles wy nagekomen , en aan de Hoo-
ge Regeering alhier overhandigd hebben,

zulx als u Eerw. wel zal konncn ver-

nemen.

Zoo 7 na de zin der mecflen alhier gaat

,

zal van 7 drukken des Maleitfchen lïvbels

niets komen , of men moefi in 't Vaderland

te zeggen, ivicns Vcrlic beter is, ff'aar ^^^ ^^^
uit alle, die 'er zyn, een te maken, en zoo een

NB. die zoo na, als 't moge'yk is, over Bybd uit

een te brenzen met onze Nederlandfche ^"^
,

• j c ) T^ j ^ overzet-
overzettmg, in de bynode van I;ordregt ijngen na

goedgekeurd , waar op ook den druk van dien onze

Bybel door Aiithoritcit van de Heeren Duitfche

Staaren Generaal voor alle de Schooien en
^„g'^^^tê-

Kcrken der Gereformeerden van ons Ne- gen '*t

dcrland ook voortgegaan, en ahyd te bly- ^diryven

ven va/l gefield is ; en in zoodanig geval der Bata^

meen ik , dat ter dezer zake u Eerw. j^g^k nog
dienfl loffelyk , en werk nevens de andere in dit jaar,

Broeders noodig moet gehouden 'werden ,
^eer goed

wanneer het zeer goed zoude wezen , dat
'''"'^*'-

die Heeren a Eerw. ten dien inzigte her- '

waards befloten te zenden, om als dan dat

Godsdienllig werk met vollen yver, ne-

vens andere Maleitfch-kundigen tot eere

van Gods naam, en ter gewenfler vrugt

dezer Indifche Kerken zonder hinder uit

te voeren.

Hier mede u Eerw. Godc en den Woorde
zyner genade bevelende , ben ik

Myn Heer , zeer waarde Medebroeder

,

U Eerw. geheel verplichten

Dienaar
,

Petrus van der V o r M.

Batavia den 10.

Novetnbtr 17 18.

Gelyk die brief my, als ik dien tegen Des

't vorige gefchrevene door dien zelven Schryvcrs

Heer wegens my vergeleek, zeer won- ""^oJgr
derlyk voorquam , alzoo vergaf ik zyn dielmef,

Eerw. in myn herte alles > dat hy te vo- en over

ren tot nadeel van my, en myn werk, P^'^.^*^

gefchreven had, pryzcnde zynen inkeer vorm.
ten goede, 2,yne belchcidene getuigenis

over my, en myn werk, en zyne ver-

kiezing van dit middel tot het in 't licht

brengen van 't zelve.

Maar was dit my wonderlyk voor- £„ j,^^

gekomen, het quam dien Heer Deputa- wonder^

tus ad Res Indicas niet min wonderlyk l/k de/e

voor,
brietecn
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aan een

Heer
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voor, alzoo die zeer wel wift, wat 'er

te voren over my gefchreven was.

Zyn Ecrw. had eerll gczegt zich, om
voor my te fpreken, niet te konncn in-

laten , dog oordeelde deze brief van veel

gewigt , en verzogt my een aflchrift

daar van, dat ilc zyn Eerw. gaf, ver-

zoekende, dat zyn Eerw. dit rot berei-

king vun het oogwit, in die brief be-

doeld, en om metter tyd de Bybel eens

in de Maleitfche Taal gedrukt te mogen
zien, geliefde te gebruiken, gelyk zyn

Eerw. liiy beloofde te doen. Ook heeft

zyn Ecrw. my naderhand bericht , dat

het zien van dien brief het geheele Claffis

in een geheele andere gedagte ten voor-

deele van myn werk gebragt heeft.

Ik bezorgde ook, dat deze brief aan

een der voornaamlle Heeren Bewind-
hebberen tot Amllerdam vertoond wierd,

ten einde ik ook aan die kant bewerken
mogt, dat 'er eene overzetting des By-
bcls mogtgcdrukt werden.

Die Heer liet aan den Heer Predikant,

die ze zyn Ed. had laten leezen, weten,
dat hy dien brief gezien had, zonder

daar iets verder op te antwoorden , en

ook zonder eenigc vrugt , alzoo die

Heer onverzettelyk voor D. Lcidekkers

werk, en tegen my, was.

Indien ik gezogt had, volgens de raad

van de Heer Profeflbr Reland (zak.)

mynÈ overzetting maar in 't licht te heb-

ben, zoo had ik de zelve in Engeland,

daar zyn Ed. my middel toe aan de hand
gaf, konnen laten drukken. Zyn Ed.

,

en veel andere Heeren, hebben my dat

meer, als eens , aangeraden ; dog ik lieb

dat tot nog toe zeer zedig van de hand
gewezen, betuigende, dat ik daar by
niet zoo zeer myn eigen eere, als wel

het nut, en de (lichting van de Ghrifte-

nen in Amboina , en elders, beoogde,

en dat dit middel meer tot nadeel , dan tot

voordeel, zou konnen dienen, alzoo de

Heeren Zevcnihicnen bet mogelyk zeer

qualyk zouden konnen nemen, dat ik

tot vreemden ging, en verder goed vin-

den te verbieden, dit boek in de landen,

daar ik het voor gemaakt had, in te

voeren. Dicrhalven zeide ik liever, na

nu vyfentwintig of zesentv^intig jaaren

gewagt te hebben, nog eenigcn tyd te

willen wagtcn, in hope, dat God de

Heere in de herten van haar Ed. Agt-

baarhcden een andere neiging door zyn

Gcell zal gelieven re bewerken.

Ik heb naderhand aan dien zelven Heer
Bewindhebber doen verzoeken , dat zyn

Ed. het daar maar geliefde toe te bren-

gen, dat de Heeren Zcventhicnen een

getal van vier of vyf honderd Exemplaa-

ren van myn Bybel tegen Boekverkoo-

pers prys geliefden over te nemen, en

verder toe te ilaan, dat men het overige joor ded

getal van den druk vry met hunne Ichepen Schryver,

na Indien voeren mogt j cii dat ik dat totvoort-

werk dan op myn koltcn zou laten druk-
y^iJ'^y^

kenj dbg hét dacht dien Heer niet der werk op
pyne weerdig, my daar op cenig ant- eigen

woord te geven. koücn.

ündertullchen was ik met het weer
dog te

vergeeft

overzien , of op nieuw overzetten van gedaan.

myn geheel werl< jZOo verre geraakt, dat De
ik het van voren af aan nog eens (na de Schryver

trant en fnelling van 't hooce Maleitfch, '^^olein-

1 1 u -IJl digdzyne
zoo veel als het eenigzms lyden kon, en t^vgcde

om my in allen deelen na de zinlykhcit overzet-

van de Batavifche Broederen tefchikken, "ig des

en dus 't gemeene goed oogwit te be- I^V''^'^

reiken) overgezet, en nu al een geruime Maleitfch

tyd voleindigt had j waar Van ik ook dat wat

kennis aan de Heer van der Vwm gege- hoogcr

ven hebj dog om dat nu na Indien te
^^^''

zenden, om het daar te laten overzien i'^^'^
7'"*

(
gelyk ik anders gecrne doen zou , zoo bericht

'

ik 'er was,) zal my niemand licht kon- aan D.

nen raden. *.. ^^^ '^er

Daar ziet men nu, wat moeite ik»ga7'zon-
uit enk'ele liefde voor 't Ambonfche en der 'dat hy
't verder Indifch Chrillehdom , heb op egter

my genomen, zynde tot nog toe zoo SoedVin-

ongelukkig, om, wat middelen L^hier da"na°"'
ook hcbbe in 't werk geiteld

, ^ '^oe Indien

zeer en de Ed. Heeren Bewindhebbcien, over te

en de Eerw. Claflls van Amiterdam, ^^"'^""

vooral door dien laatlten brief van D. ^eklag

van der Vorm^ van de nuttigheit van Schryvers
myn werk overtuigd zyn

, geen vrugt overzy-

tcr wereld van al mynen atbeid te zien , nen vri'g-

vermits men zich niet verweerdigd. om '''''^?"ii

j L ° V arbeid inmy daar over maar eens te hooren fpre- allen de-
ken j hoewel ik die Heeren met weinige zen, niet

woorden zeer veel zou konnen zeggen, tegen-

dat tot hun naricht zou konnen dienen. '^^^"'^^

Wat hier verder af werden zal , weet van de
die goede en groote God, die alles ter nuttigheit

eere van zynen naam, en ten belle van ^'^" ^y"

zyn Kerk, op zyn tyd fchikt.
ro1kn"°

Dog ik bidde de Heeren Bewindheb- ovcr-

beren , in de vreeze van Gods naam , en luigd is.

buiten eenige zydigheit , maar tt\\% te

overwegen, of het niet ten bewys van ^-5'" "^'

een groote neerlHgheit , en zugt voor bede tot
mync Gemeinte in my is, dat ik, zon- de Hee-
dcr hope van eenige belooning, en zon- rep Be-

der eenig verzuim van myn dienft, den ,'^','!^'

T»i-i^ 1 LL »j- hebbereni
Bybel tweemaal overgezet heb. Indien

ik 't geluk had , om dien wakkeren
Veldheer, en Directeur Generaal, den
Heer Ryklof van Guens^ of tot mynen
Gouverneur, of tot een oordeelaar over

myne zaak te hebben (die in zyn Rap-
port aan haar Edclheden in 't jaar löjf.
zoo zeer over de nalatig heit der Predi-

kanten in de Taaien der Inlanderen,

fchoon de grootlle reden van hun zen-

ding , klaagt) zekerlyk zou die Heer
tneex
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meer agting voor myn perzoon, en werk,
I

een, dan D. Brands, Aveete, die zich
dan nu gelchied, getoond, en my zeer 1 daarin oeffend, en een neerllig man isj

en te

over-

wegen ,

fterk tot meer neeriligheit aangezet

hebben,
pmdog Wel is waar, dat haar Ed. Agtbaar-

».,°^^ °^ heden , door 't fchryven van die van

neerftig- oatavia, en iAmboina, in een groote

heit eens onzekerheit , wat werk te verkiezen,
te flaan, gebragt, en tot een groote drift tegen

myn perzoon en werk, door 't vuilaar-

dig fchryven van dezen en genen, ver-

voerd, of misleid zyn> maar vermits ik

nu een voornaam lid van haar Ed. tot

Amllerdam , en ook de Eerw. Claflïs

aldaar, by de voornoemde brief klaar

hebbe doen blyken, dat haar Ed. Agt-
baarheden, en ook haar Eerw. (door de
verkeerde berichten der Regeering voor
D. Leidekkers werk , en door de ver-

keerde drift der Indifche Broederen te-

gen my, en myn werk) misleid zyn,
en dat, volgens fchryvens van de voor-

naamfte der Heeren , die te voren zoo
tegen my v>ren, nu myn werk, en

perzoon, zeer nut, en noodig geoordeeld

werd, om van myn Bybel, en die van

D. Leidekker ^ een goede Bybel in 't Ma-
leitfch te doen drukken, zoo geve ik

haar td. Agtbaarheden eens wederom

Of hy
'verdiend

heeft

zoodanig

als men
rudpet,
behan-

deld te

jverden.

"T^'e

me' .'-teel nedrigheit in bedenken , of

my«"T^'erk, en of ik, verdiend hebben,
zoodanig behandeld te weiden, dat men
my nu, daar ik alles tot genoegen van

de Kerken van Indien, tot geruftflel-

ling van haar b.d. Agtbaarheden, en van

de Chrillelyke Synoden , en Eerw. Claf-

fen alhier, gedaan hebbe, wat my mo-
gelyk was, met myn werk zitten laat,

zonier het myne, en zonder dat van de

Heer Leidekker , of wel een werk , uit

die beiden genomen, te laten drukken.

En of dit
"^ bidde haar Ed. Agtbaarheden, als

al wel is, Voefterhecren van de Indifche Kerken,
dat men dog eens te overwegen, of dat wel is,

dat die Kerken, die men nu nog helpen
de Indi

difche

kerk van ^^'^" > ^" '^•^^'" ""^ i'^^ ™^" ^^"^ willen zal)

100 een mogclyk niet Zal konnen helpen, van de
nut werk, vrugt van zoo een nut en noodig werk

dien'oa
beroofd blyvcn ; te meer, dewyl 'er nu

helpen "og zoo weinig in 't leven zyn, die zoo
kan , be- een werk zouden konnen overzien ; be-^

T°i\\
^^'^^" '^'^'- °°'^ '^^ bequaamfte van allen

,

^^^^
^' die ik in Indien kenne, te weten, D. van

der Form^ my zelf in dit jaar 1721. nog
gefchrcven heeft, dat hy zich door zyne
zwakheit, en klimmende jaaren, niet in

ftaat vind, om zoo zwaren werk van
dat overzien des Bybels te ondernemen

,

genegen zynde dit aan jonger mannen
over te laten , die 'er mede zeer dun
gezaaid zyn, bchalven dat ook ieder een,

die al Malcitfch kcnd, juift dat in geen
Arabifchc letter lezen kan , hoedanig een

dog of die Heer in 't hoog Maleitfch
wel zoo verre is , da^ hy den Bybel van
D. Leidekker grondig zou leezen en ver-

flaan, daar aan twyffel ik zeer, alzoo

daar veel toe vercifcht word. i\ltoos

toen ik uit Indien vertrok , was zyn
Eerw. nog niet in dien Haat j en hoewel
ik valt Hel , dat zyn Kerw. in zoo veel

jaaren volflagen bequaam tot de revifie

van zulk een werk geworden zal zyn
,

zoo geve ik dan nog in bedenken, of
dat maar een mans werk is; buiten zyn
Eerw. weete ik niemand tot zulken re-

vifie bequaam , alzoo ik de andere Heeren
Revilbres niet kenne, en van hare be-

quaamheit niet oordeelcn kan.

Ik zie nu geen reden, die haar Ed.
Agtbaarheden nog eenige bekommernis,
van dit werk te bevorderen, overlaat,

ten ware, dat haar Ed. Agtbaarheden
begeerden, dat het haar Edelheden uit

Indien ook zoo aan haar Ed. Agtbaar-
heden voordroegen. Ik beken wel , dat

dit tot haar Ed. Agtbaarheden gerullheit

nog beter was } maar zy gelieven eens te

overwegen , fchoon dat eenigermaten

tegen my is , of mynen arbeid daar egter

niet legt, of de Kerken van Indien on-
dertuflchen na myn werk niet verlangen,

of zy dat al over lang niet behoorden
gehad te hebben, en of het nu wel te

verantwoorden is , dat langer uit te ftel-

len, daar men van myn Taal kunde, en
van de nuttigheit van myn werk , door
myn grootlte tegenpartyder zelfs zoo
kragtig, en met zyn eigen hand, ver-

zekerd is.

Ik bidde haar Ed. Agtbaarheden dier-

halven , als Heeren , die zoo gunftig zoo
veel onkoften, ten nutte van de Kerke
Gods in Indien, en van Amboina in 't

byzonder, doen, dat haar Ed. Agtbaar-

heden , zoo zy eenige liefde voor een

man van neerfligheit , en voor zulken

laftigen arbeid, als ik tweemaal gedaan

hebbe, zoo zy eenige zugt voor zoo

veel duizenden van Chriftenen , die daar

door meer, dan door veel andere midde-

len, konnen geftigt werden, en voor

een fpoedige , en wei-gegronde aanwafch

van die Kerken, hebben, dog zoo goed
gelieven te zyn, van een zaak van zoo

veel aangelegenheit, en die nu alleen van

haar Ed. Agtbaarheden afhangt , dog
niet langer uit te Hellen, maar gunftelyk

die geringe onkoften , die 'er tot het

drukken van zulk een werk vcreifcht

werden, te doen , voor welke gunft ik,

en die Kerken, haar Ed. Agtbaarheden

Met ver-'

zoek dat

haar Ed.
Agtbaar-

heden
dog zul-

ken nutte'

zaak niet

langer

gelieven

uit te'

ftellcn.

Ëndat
om ver-

fcheide

redenen

van
gewigt,

by de

Schryvei

aange-

ten allen tyden danken, en God bidden haald.

zullen, dat hy dit haar Ed. Agtbaarhe-

_

k 'er nu , buiten D. vari der Vorm , geen '\ den rykelyk gelieve te vergelden.

III. Deel. ' P Voor
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f Voor 't laatfte moet ik 'er, tot vol-

komen gerufthcit van haar Ed. Agtbaav-

heden , en ten bevvyzc dat de lage Taal

van de meefte vrugt is, nog byvoegen

't gene my zeker voornaam vriend van

Batavia iu opzicht van de Maleitfche

Kerk aldaar den lól^en Maart des jaars

172.1. fchryft: Het is 7net de Maleitfche

Kerk hier mager gefield, zynde de Gemeen-

te -wel talryk op den tyd des heilige Avond-

waals > dog in den tujfchen-tyd werd men

een groote yverloosheit gewaar. Geloove

dat bet N B beter zoude gaan, wanneer

men zoor den Inlander in ten 'taal predikte

y

dog dewyl dat nu N B in twee byzondere

Taaien (neemt dit in opmerking, Hee-

ren , die llaande houd dat 'er maar eene

Maleitfche Taal is) gefchied , zoo werd

daar door een diverfte gemaakt^ die de

Gemeente verwerd , en ''t volk als doet ftil-

fiaan , niet wetende wat zy verkiezen

zullen.

Dit hale ik aan, om te toonen, dat,

200 'er maar laag Maleitfch (dat zy ver-

ftaan) gepredikt, en ook zulk een By-

bcl voor hen gedrukt wierd, men buiten

alle tegenlpraak de mecftc vrugt doen

ion. Ikzwyge, om reden, des Schry-

vers naam , hoewel die , zoo ik hem
noemde, een groot gevvigt hier aan ge-

ven zoude.
' Dus meine ik nu alles, wat in myn
vermogen is, tot gerulHklling van U
Ed. Agtbaarheden, en tot overtuiging

van de zelve wegens myn goede zaak,

gedaan te hebben, latende het verdere

nu Gode, en de Ed. Agtbare Heeren

Zeventhienen bevolen, verzekerd zynde,

.dat my' de ganfchc onpartydige wereld

regtveerdigcn , en nevens my van oordeel

wezen zai, dat, zoo nu myn werk niet

gedrukt werd, dit in 't toekomende de

geell en luft van alle neerftige mannen in

Indien geheel en al uitbluflchen zal, ora

ecnig werk van dien aard weer te onder-

nemen, alzoo weinig lieden hunnen ar-

beid zoo goed koop, als ik toen aan-

geboden heb, zouden willen geven.

Ik had in 't voorleden jaar gelegenheit,

om daar over met een der eerlle Heeren

ons land , een groot liefhebber vanvan

V/aar
benevens

ver ook geleerde lieden, en met nog een ander

toond , voornaam Heer te fpreken , die alle de
hoe hem i^^^kcn voor en tegen gehoord, en wel

kere"" gewikt hebbende, niet konden bcgry-

Heeren pen, hoe men my, na 't bewys van zoo
wel veel neerftigheit , in 't verveerdigen van

¥°,^^f een werk van zoo veel atbeid en nuttig-
beloften , . ,

. ,
°

gedaan lieit, zonder eenige verwagtmg van be-

zyn , om looning , zoo onbehoorlyk kon handelen,
zyn werk (,„ ^X\c volflagen uitzeiden , dat de Over-

ïcucn!^
heden van ons land zich zoodanigen zaak

behoorden aan te trekken, en aan zulk

een man op een befchcidene wyze de

ren Ze-
venthie-

nen , en

behulpzame hand te bieden, orn hem,
en de Kerken van Indien, dat gcwenfchc

oogwit te doen bereiken. Ook zeiden

deze Heeren my hare hulpe by de Hoo-
ger Machten, en by de Heeren Bewind-
hebberen,-toe, belovende my ook verder

andere Heeren van de eerlle rang daar toe

te zullen bewegen , ora daar over met de

Heeren Bewindhcbberen op die wyze te

fpreken , dat ik hope zou mogen fchep-

pen van door hun toedoen die zaak eens

tot een gewenfcht einde te zien brcngenj

dog deze twee Heeren my ( de eene door Dog hoc

de dood, en de andere door een Icliielyk ^[^j^, ^

ander tufl"chen-val) tegen alle gedagten yjeld is

'

ontrukt zynde, zoo moet ik al weer tot

een beter tyd en gelegenheit geduld

hebben.

Na dat ik nu over beide deze over- Btflm't

zettingen des Bybels van D. Leidekker der Hec-

( zalr. ) en van my 't noodige , mynes
oordeels, opgelleld had, zoo is my in

_^ _

't laatll: van 't jaar 17Z3, by fchryvens van 'haar

van myne goede vriend^ uit Indien, Edelhe-

gebleken , dat de Heeren ' Zeventhienen .*^^"''"
'•;

alhier goedgevonden hadden aan haar ^^^^ jj"*

Ldelheden op Batavia te ordonneeren, Leideli-

om de overzetting van D. Leidekker ten kersBy-

eerften te doen nazien, en die dan 1 Maar, .
'
^^

niet in een Arabifche , maar in eer*"^iol- drukken;
landfche of Nederduitfche Ictts^

f», te

drukken, om 't welk ten eerflen te be-
vorderen haar Edelheden den zpften De-
cember des jaars 1712,. een nader befluit^

daar over genomen, en ook reeds de
Heeren van der Form en Brands, Ma-
leitfche Predikanten tot Batavia, en de
Heeren Ninaber uit Amboina, enWernt-
ley van Macafl^ir, tot Revifores aange-

fteld , en ook al lall gegeven hadden

,

zoo na Amboina, als nu Macaflar, om
deze Heeren ten dien tinde herwaards te

zenden.

Van wat uitfiag nu dit werk , en dien

druk des Bybels verder wezen zal, moet
ons de tyd leeren , en hoe flegte gedag-
ten ik ook daar van wel op een zeer

vaflen gi«ond zou mogen hebben, zoo
wenfche ik nogtans uit grond van myn
herte, dat de Heere dit werk tot verder

opbouwing van zyn fwakke Gemeinte in

't Ooften gelieve te zegenen.

Deze vafte grond nu (waar op ik Nader
vreeze dat de Heeren Zeventhienen te aanmer-

laat zullen zien, dat alle hunne onkolten '^'"S "^^

te vergeeffch zullen zyn ) beftaat hier in, hkr over!
om dat deze Indiaancn niet anders dan
de lage Maleitfche Taal vcrftaan , en om
dat de zelve, zedert al dat woelen voor

't hoog Maleitfch al van 't jaar i<Sp4,

en eer, tot nu toe (zynde een tyd van
dertig jaaren) nog niets ter wereld in

't aanleeren der zelve , hoe zeer men
den inlander daar toe ook door allerlei

jnid-

\
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middelen gedrongen heeft, gevorderd,

en niet in Itaat zyn om maar cene perio-

de te konnen vcrltaan. Heeft dat in der-

tig jaaren zoo flechten voortgang gehadj

wat is 'er dan nu dog verder van te wach-
ten , dan dat zulken Bybel , en zulke

korten, te vergeefs zullen ^yn. Behalven

dat het immers met geen reden ter we-
reld goed te maken is, dat men de in-

landfchc iVlaleytfche Chriftencn maar
zulk een Bybel in eenTaal, die zy in 't

geheel niets ter wereld verllaan, als met
geweld in de hand duwd , in de welke
zy noit,zoo ras zy maar een vers oftwee
gezien hebben , meer zullen lezen, al-

zoo zy nog wcynig luft genoeg hebben,

om zich in 't Maleyts , dat zy verrtaan

,

te weten, 't lage, te oefFenen. Behal-

ven dat dit voorleggen van zulken onver-

ftaanbaren Bybel aan die teedere Chrifte-

ncn een daad is, die om veel redenen, die

ik al willens overftappe, voor al in ons,

die van den he/vormdcn Godsdienll zyn,

geen plaats behoorde te hebben, om dat

wy daar door de vyanden van onzen
Godsdienft als een fwaard tegen ons zel-

ven in de hand geven, waar opmy dunkt

dat \ i wat verder van alle die gene, die

daar^^ betrekking hebben, had behoo-

ren "gelet te zyn, eer deze zaak zoo ver-

re was gekomen. Echter wcnfche en

hope het belt van dit alles, en dat Godt
het gelieve te zegenen, dcwyl het beter

is, dat dit, dan dat 'er geen van beyde

de overzettingen gedrukt worden , be-

halven dat dit voor de nazaaten N-an de

Heer Leydekker heuchclykis, z^'nen zwa-
ren arbeyd nog eens in 't licht te zien.

Dit nu was , 't geen ik over de twee

overzettingen van den Bybel in 't Ma-
leyts , als mede wel byzonder tot de

ftoffe van den Godsdienft behoorende , te

zeggen had.

eeniee
' ^"^ \en& nu hebben wy omftandig

middelen den ftaat van de Kerke van Amboinavan
tot het- den beginne af tot nu toe, zoo kort als 't

«eiliDg ons mogelyk was, getoond, entegelyk

vallenc' aangewezen , waarom zy tot nog toe

Kerk van zoo flecht geftelt , en wat het eenig
Amboina middel is, om haar te helpen, beftaan-
*y"* de voornamentlyk in deze drie zaaken.

Voor eerft , dat men hen den Bybel

in de lage Maleytfcht Taal, die zy alleen

verftaan, moet geven : want zoo men hen
een overzetting in 't hoog Maleyts geeft,

dat zy niet verftaan , en daar zy geen
moeite om zullen doen om die te leeren

verftaan ( dat hen ook niet te vergen is

)

zoo zal men bevinden , dat alle moeite

en koften tot voortzetting van zulk een

werk aangewend, te vergeefs zyn,alzoo

't quaad genoeg is, om den inlander zelfs

iet in dat Maleyts , dat hy verftaat, in

te prenten , en hem dat te leeren,

Ten tweeden , dat men op ider Evland
een Predikant j dog op Ceram , alzoo
dat groot is, en op Amboiaa, ider 'er
twee lecht,zoodat'er ten minften twaalf
zouden dienen te zyn, daar men 'er nu
meeft maar vier , en als 't getal al vol
is , maar zes voor zoo grooten oegft
heeft.

Ten derden, dat 'er by die van deRe-
geenng,en van den Kerkenraad , als men
de boeten dog afgefchaft wil laten, een
ander dienflig enkragtig middel beraamd
werde

, om den tragen Amboinees ten
minften tot het gehoor van Gods woord,
en van de Gatechizatien te doen komen,
zonder 't welk de ganfche dienft der
Predikanten , en die der Meeftcrs op de
buyten plaatzen, vruchteloos is, en dan
meyne ik, dat men in korte jaaren een
grootc verandering zien, en altoos nader
reden hebben zou , om te gelooven , dac
het aan den yver der Predikanten niet
ontbrak , dat nu by veelen zonder eeni-
gen grond vaftgefteld werd , en gelyk
haar Edelheden al voor veele jaaren ze-
dert 't jaar lyop. haar Eerw: te laft ley-
den , zeggende

,
geen ander middel tot

herftclling , en om den Inlander in de
Kerk te doen komen , te weten , dan 't

geen de Heer de Haas , en zyn Raad

,

voorgefteld had, een Heer , die ik be-
vorens getoond heb , de eenige oorzaak
te zyn , dat zy 'er niet komen , door dien
de boetens plotfelyk afgefchaft zyn. Nu
konnen immers de Predikanten niet an-
ders doen, dan prediken, en den Inlan-
der zelf aan hunne huyzen (gelyk zeer
dikwils gefchied is) te vermanen, en zy
komen 'er egter niet. De Regeering
heeft hen (gelyk ik onder 't j;iar 1709.
toonde) ook ernftig vermaand, en hier

op komen zy'er ook niet. Konnen dit
de Predikanten nu helpen , daar de In-
landers na de Regeering alzoo weynig

,

als na hen , luyfteren ? Geheel niet j maar
men moert zamen een ander middel be-

ramen } dog daar over zyn wy noit eens

gefproken, en men bemoeid zich in de-
zen opzicht zeer weynig met den Gods-
dienft. Quamen de Landvoogden , en
andere der voornaamfte bedienden, vol-

gens de uytdrukkelyke laft harer Edel-
heden, wat dikwils zelf in de Maleyt-
fche Kerk , dat zou zeer veel helpen ,

om 'er den Inlander, al was 't maar uyt
fchaamte , mede na toe te trekken, dog
die komen noit daar ; en zy zouden het

zeer qualyk opnemen, zoo de Predikanten

hen daar over aanfpraken.

Wil men nu , als een middel om hen
te meer tot het ter Kerk gaan te lokken,

hen een Bybel in de hooge Malcitfche

Taal opdringen , dat zal het regt mid-
del, mynes oordeels, zyn, om het vat

P i. den
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den bodem in te flaan ; een zaak , die

derhalvcn zeer zwaar, en voor God en

de menfchen onverantwoordclyk is.

Om nu buyten 't reeds aangehaalde

nog nader kennis van die zaaken dezer

Kerk te krygen , dient men te weten

,

wat eygentlyk den dienft van een Predi-

kant , hoe groot het getal der Predikan-

ten , der Schoolmeelters en der Kerken,

mitsgaders hoe groot 't getal dcrChrille-

nen en der Lcdcmaaten hier is.

De De dienft van een Predikant, die nog
Sdnyver

,-,iet als Nederduytfch verftaat , beftaat

^afwe?' ^^^^^^ "^ ^" Sondags eens Nederduytfch

de dienft te Prediken, en eens in de Aveek te Ca-

tltrPrcJi- techizecren; dog zoo 'er twee zyn, zoo
kanten is. -yverd 'er tweemaal , voormiddags een

vrye Text, en des namiddags over den

Catechiiinus gepredikt} dog zeven we-
ken voor Paaffchen werden 'er vecrthien

vaftcTexten over het Lyden vanChriftus

verhandeld.

Een Maleyts Predikant predikt mede
Sondags, censi dog, zoo 'er twee zyn,

ider eens. Ook werden 'er in de week
in de Maleytfche Kerk Donderdags, Za-

turdags , en Sondags , drie avond gebe-

den door den Oppermeefter aan 't Ka-
Ikcl gedaan, alwaar dan de meefte be-

jaarden, en jonge lieden ( als zy 'er maar

tegenwoordig zyn ) ook wel ondervraagd,

en in de gronden van den Godsdienft ge-

oeffend w.erden, daar dan een Predikant

veelryds gewoon is by te zyn, en hen

mede over Godsgeleerde ftofFen te onder-

vragen } dog de meefte tyd ontbreken 'er

perzoonen, die men ondervragen kan.

Buyten dien qucekt zulk een Predikant

verfcheyde Inlandfchc Leerlingen, zoo-

nen der Koningen en verdere Grootcn

,

in zyn huys aan, die hy zonder iets, dan
hun dienft , daar voor te genieten , koft

en klcederen geeft , en welke hy in de
gronden van den Godsdienft dagelyks,

ofwel op zekere vaftgeftelde tyden, on-
derwyft , om van dezelve met 'er t^-d

School mecfters ( die dan zoo veel als

Krankbezoekers zyn) te maken.

Zware De voornaam fte en zwaarfte poft van
laftenlnet ££„ Malcytfch Predikant was hier van

WaleTtfch
o^'J^j en noch , by voorval als 'er een

Predi- Predikant in een der Naburige Land-
kant. voogdyen , 't zy in Ternate , 't zy in

Banda ftierf , dat hy dan daar na toe

moeft } ten anderen , dat hy , daar ge-

komen zynde, dan de mocjelykfte tog-

ten ter wereld, in Ternate nog wel ze-

ventig mylen verre, tor aan 't Eyland
Mangindanao, en opCelcbes,doorvrce-
felyke moeraflen en eiffclyke boflchen,

en in Banda na de Suyd-oofter en Suyd-
Weftcr Eylanden, met veel gevaar van
zyn leven , onlydelyke ongemakken , en
niet zonder zccrgrooteonkoften, te doen

heeft. Als hy nu daar van al bevrydt is>

en in Amboina blyft , mocften 'er, ten

minften tweemaal (en volgens de Kei-
kcnordre hier driemaal) 's jaars, meer
dan vyftig buyten Kerken en Schooien,
zoo op de Akelige Gebergten van Ley-
timor met den aankleve aan dien, als op
de buyten-Eylanden , bczogt werden

,

't geen , om de zware regen- fiyzoenen

alhier gemcenlyk in de ftilletyd, of in

de maanden van April , en Óorobcr ge-

daan werd, om dat men dan geen regen,

nog zulken gevaar van de höUe zee en

winden heeft , hoewel dit altyd geen
vafte ftreck houd, en my, en anderen,

wel gebeurd is, dat wy midden in zee

door een zware ftorm overvallen en in

groot levens-gevaar gebragt wierden.

Dit werd gemeenelyk tuflthcn twee
Predikanten verdeeld} waar van de eene

het Gebergte van Leytimor en de ftrdrid-'

Kerken, en fomtyds 't Eyland üiiia'er

nog by, bezoekt, en dan neeft die Heer
zesentwintig Dorpen voor if'n poft, dat

immers geen werk van een Man is.

De andere neemd de bezoeking van de

Kerken en Schooien op de Ey\'inden

Nevens
de gevaa-

ren diehy

uyt te

ftaan

heeft.

Boero, Manit Bonoa, Ce
Ie t.M inden

'eramr'- Ho-
ar, &" "ezeLaoet waar, cf'- eze

negenentwintig Dorpen waar te

en daardat nog veel zwaarder

, .,.«..ipa
,

niinoa en NoefTa

heeft

nemen,
de rcyzc nog ongemakkelyker is

Zoo 'er een derde Taalkundigeis, zoö
valt die laft een derde ligterj maar dat

beurt heel zelden.

Die over zee gaat , werd van een vaar-

tuvg , dat meeften tyd vry ftcgt is , en
van volk voorzien , om zyne goederen,

over al te dragen. Ook werd hy geher-

bergd, en, zoo hy daar mede gedient is,

van vry flegte fpyze , na de trant van
den Inlander, en alles in klapper olie g;e-

braden , verzorgt } maar om her zeker

te hebben , zoo diénd hy wel al het noo-
digfte mede te nemen.

Die te Land gaat over het Gebergte',

pleegt 'er in oü'de tyden te voCt na toe'

te moeten, daar na heeft men 'er tepeerd

na toe gereden} dog zedert dat de Heer
de Haas de pcerden uyt zuynighéyd , en
om de E: Maatfchappy van die onkoften

te bevryden , en onder andere een voor
drieën vyf achtfte ryxdaalders vcrkoo-
pen liet, hebben de Predikanten zelfmoe-
ten verzorgen , dat zy een draag-ftoel

hadden
,

gelyk ik , en andere , hebben
laten maken , om daar mede na boven
toe, op de gevaarlykfte ftylte, akeiigfte

wegen , die men zig verbeelden kan,
gedragen te werden, of wilde men ry-

den, zoo mocft hy zig van een peerd ten

zynen koften voorzien.

Hy trekt dcrwaards met een Inlands

Ouderling, die te voet gaat, en hywcrd
van

Met hoe
flegte

vaaituy-

gcn hy de
tochten

over zee

doen
moet.

Hbë 't

met 4e
Land-
togten

g»at.
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Van acht

nen
j tien of twaalf en

, na dat de wegen Itei

Wat ïoo
een Pre-

meer man-
zyn, gedra-

gen, en zyn goed hem nagevoerd , heb-

bende, nagifling, vyftig of zeilig man
by zich , welke yder Dorp hem weer op
nieuws bezorgen moet, dat dikwils zeer

veel moeite geeft) eer men klaar raakt.

Na dat hy nu in zulk een Dorp geko-

weer op
Als hy 's mor-

men is. daar alle dagvind hy
dikant in nieuw' ruim zyn werk

Dorpver- §^"^ ^^" ^^^ uuren vertrokken zynde
,

richt, ^^^ zeven of acht uuren in een Dorp
komt

,
gaat hy met zyn Ouderling eerlt

in de School, waar in vyftig, honderd,

en ook wel meer , en minder kinderen

zyn.

Alle die kinderen onderfoekthynaauw-
kcurig , om te zien of de Meeller zyn
pligt gedaan , en zyn ampt neerftig waar-

genomen heeft. Men doetze de Catc-

chifmus, en andere kleine vragen, mits-

gaders de Thiey Geboden, de Gebeden,
en de twaalf /Ürtykelen des Gelooft op-
zeggen ; andere doet men daar na lezen

en zingen, en men ziet wat fy in'tfchry-

gevorderd hebben, waar na hyide

, en de al te groote kinderen

chool ontdaat. Eer dit gedaan is,

el elf uuren. Tuifchen elf en
genen

,

die

ma-
twaaïf uuren neemt hy die

hunne Belydcnis willen doen, aan

kende, tegen dat dit gedaan is, dat' alle

de Ledematen in de Kerk by een verga-

derd zyn , alwaar hy een gepafte aan-

fpraak tot haar doet, hoorende , of 'er

eenige gefchiüen of redenen zyn, om y-

mand van 't Avondmaal af te houden.
Soo 'er geringe gcfchillen zyn, die doet

hy met zyn Ouderling af. Indien zy te

zwaar zyn, zoo brengt hy die aan den

Kerken Raad ; en noodigd ondertuilchen,

wanneer alles in ruil is , de oude en
nieuwe Leden, die daar tegenwoordig
zyn , ten Avondmaal. Na de middag
predikt hy voor die Gemeinte , en be-

diend beide de Sacramenten , waar me-
de , al predikt men maar een klein uur

,

wel twee uuren henen gaan , doordien

'er dikwils veel kinderen, of bejaarden

te doopen, en dan twee of drie Formu-
lieren te lezen, en lieden in den Echten
ftaat te bcvcftigen zyn.

's Avonds ten zeven uuren is 'er een
groote Catcchizatie van bejaarde en jon-

ge lieden, alwaar zydan alle dooT den
Fredikant ondervraagd worden , om te

zien, wat zy gevorderd of veragterd

hebben , waar op de tragen dan ernftig

tot hun pligt, en neerftigheid in 't by-
woonen van 't gehoor van Gods Woord,
en van de Catechizaticn , by 't afwezen
van de Predikanten , aangemaand wer-
den. Dit nu is wel het Jagelyks werk
van een Predikant j hoewel hy vecltyds,

met reizen met al, dit onmogelyk in
eenen dag afdoen kan, en zomtyds wel
twee dagen daar toe van nooden heeft.

Voor vaft moet hy alle dag dan predi-

ken , en dat derhalven ten minften zes-

en- twintig of acht-en-twintig dagen aan
een. Die niet. voor de vuift konnen
prediken, en hare Predikatien overzet-

ten, lezen en fchryven , moeten gelyk
men wel denken kan , zich dikwils van
een dezelve Predikatie bedienen; dog ik

hebbe, alzoo my dat zeer licht viel, en
ik niets fchreef , alle dag een andere
floffe gepredikt , met het overwegen
van 't welke ik veeltyds den halven nacht
doorgebragt heb , gelyk ymand wel den-
ken kan, die weet wat prediken is, om
dat veele van de Meefters en Grooten,
my van
den, en

't eene Dorp
zag dat

na

dit

't ander

hen zeer on
volg-

wekte, dewyl zy dagelyks iets nieuws,
200 lang ik op dien tocht was, hoorden.

Als nu deze Predikant , met nu
dan

der

wat te ruften, twee dagen
en

, i. wv-i.. ua^\_ji Voor y-

Dorp rekent j zoo moet een iegelyk

van hen ontrent twee maanden ieder

reis , dat is , vier maanden in het jaar

,

uit zyn, en dan moet men, na zyn ge-
moed , nog zeggen , dat hy niet veel

verricht heeft : want wat kan het hel-

pen, dat een Predikant in ieder Dorp,
in een gantfch jaar, op zyn beft, twee-
maal predikt, en tweemaal catechifeerd?

En hoe
daar me-
de egter

zeer vvei-

nig ge-

vorderd

werd.

Immers zeer wemig

,

en ondcrtuïïchen

moet hy daar voor zulke droevige tog-
ten doen.

Ook komen de Meefters aan 't

fteel, en daar een Predikant legt

Ka-
alle

erfmaand- eens op , om onderwezen
onderfógt té- werden. Dft plagt alle

week te gefchieden , dog is den loden

Mui in 't jaar 1703. goedgevonden, aff

Ie maand te doen.

In 't gemeen nu zyn '
'^ (gtlyk men

uit de volgende Lyit zien kan) meer
vier, dan vyf of zes Predikant&n , hier ge-
weeft, hoewel 'er zes moeften zyn.

Van deze vier nu blyven''er twee
t'huis, om beide de Kei'ken aan 't Ka-
rteel waar te nemen , die dan tweemaal
ieder moeten prediken , ten ware dat

'er, gelyk lange gefchied is, maar ineen

Kerk gepredikt werd. Dög zeer dik-

wils zyn 'er maar drie en twee Predi-

kanten geweeft , die dan imiBcrs dien

lart onmogelyk dragen konnen.

Wanneer de Predikanten vertrokken

zyn , is de Meeiler in ieder Dorp ge-

woon de gantfchc week door zyn School

waar te nemen, en buiten dien Sondags

een gedrukte Predikatie van D. Caron^

of D. IViltens , de Gemeinte voor te

lezen, de Gebeden ordcntelyk te doen,

met een PGilm , %n Zegenwenfch te

P ?
fchci-

Watei-
gcntlyk

in zoo
een Dorp'

deDicnft
van een
School-

mêefter,

en zyn
loon iï.



ii8 AMBONSCHE ZAAKEN

Het getal

der

Schooien
en ^er

Meeftc-

rcn.

Het in-

komen
van een

Predi-

kant.

fcheiden , en driemaal 's weeks op Don-

derdag, Zaterdag, en Zondag , een A-

vond-Gcbed te doen , en de Gemeinte

te catechizeeren.

Hier voor trekt hy, zoo hy eengrootc

School heeft, zes, en zoo hy een klein

School heeft , vier Ryksdaalders ter

maand, behalven dat hy gemeenelyk als

het roer van 't fchip, of de naallc aan

den Orangkaja , in veel Dorpen , en

voornamelyk op Ceram is : want als 'er

wat te fchryven, of na 't Hoofd- Kallecl

bekend te maken valt , dat werd meeft

door de Meefters gedaan.

Zoodanige Dorpen nu zyn 'er in de

vyftig, daar Meciters in zyn , buiten,

welke nog een Oppermeefter aan 't

Kafteel is , die 's Zondags als Voorle-

zer den Dienft doet , in de week op de

Avond-Gebeden paft, en nu en dan ook

wel eens na de buiten Dorpen gaat zien,

waar voor hy acht Ryksdaalders ter

maand trekt. Zoo plagt 'er ook een op

Honimoa te zyn, maar dat is , uit zui-

nigheid, al mede den loften February in

't jaar lyoi. door haar Edelheden afge-

fchreven, en die is 'er nu in cttelyke ja-

ren niet geweeft.

De Dorpen, daar Meefters leggen,

vcrtoonen wy alhier in defe volgende

Lyft, waar in men 't getal der Meefters,

met de namen der Dorpen, Schooien,

Chriftenen, Kinderen , en Ledematen,

200 van ieder Dorp , als 't getal in 't

geheel, ziet, zynde het eene jaar wat

minder, hét andere wat meer geweeft.

IJit het werk nu, dat 'er te doen valt,

en uit het klein getal van Predikanten

,

dat 'er doorgaans , tegen zoo grooten

getal van Chriftenen , en Schooien ,
ge-

weeft is, kan men zeer licht begrypen,

dat dien oegft veel te groot , tegen zoo

kleinen getal van arbeiders, is.

Voor dezen Dienft geniet een Predi-

kant , 't zy hy Maleitfch predikt , of

niet , evenveel , dan dat de Malcitfche

Predikant voor al zyn reizen , rotzcn ,

onkoften, of 't afflónzen van zyne klce-

deren , voor 't zoo menigmaal in 't ge-

vaar ftellen van zyn leven , en 't verlie-

zen van zyne gezondheid door zoo moe-

^elyke togten, twee laften Ryft meer,

"dan de Nederduitfche Predikanten , trekt.

De foldy van een Predikant be-

draagd in 't jaar /izoo-o-o

Zyn koftgeld,a 10. Ryksdaald.

i 's maand, dus in 't jaar /ip8-iö-o

Zeven kannen wyn's maands,

a ied.r ^ Ryksdaalder, dus /loo-iö-o

Zeven pond kaarfTenji 14. ftuiv.

't pond, 's maands, komt ƒ f8- 16-0

Twee kannen Olyven-olie, az.

gulden ider, dto , ƒ z4.-o-o

Twee kannen Hollandfche a-/ 1682.-8-0

zyn, a i i. ftuivers yder ƒ 14-8-0

Drie kannen Lamp-olie , a .j

Ryksdaalder de drie ƒ 14-8-0

Ses Ryksdaalders huishuur 's

maands fiji-ló-o
Brandhout, twee Ryksdaalders

's maands ƒ fy-iz-o

't Geen te zamen maakt. ƒ 1931-11

Hier by de twee laften Ryft,

a 30. Ryksd. of72. gl. yder/ 144-0-0

Na verloop v^n de vyf eerlte ja-

ren werd hy verbeterd a 20.

gl. ter maand meer. Dus in

't jaar ƒ 240-0-0

Vry water a ^ Ryksd. 's maands/ 14-8-0

Dit gelykt wel veel inkomen
j

dog, getroud zynde, heeft hy
'tvannooden, / 2520-0-

De Predikanten plagtei^ bevorens nog

i Ryksdaalder voor 't leeren van een

Leerling te hebben ; dog de Heer Cojett

nam dit D. Bierman in Banda af, en zc-

dert hebben al de Predikanten dit hier

gemift. Had die goede en zuinig" > .Heer

op de Predikanten, het liever o{

zaken gezogt,en 't Kafteel Fiilo

hegter getimmert, het zou de E.

pagnie zoo veel duizenden naderhand

niet gekoft hebben. Ik zwyge van veel

andere zaaleen, die ik onder my hebbe,

en maar laat beruften, om niet bitter van

geeft te fchynen.

Een PredikantsWeduwe trekt,

na zyn dood , eens / i oo-O-o

Een vadem brandhout alle

maand / j'7-12-0

Vier kannen wyn , weerdig ter

maand 4-16-0 dus / fjiz-o
Koftgcld alle maand f

i Ryks-
daalder / 161-4-0

/ 376-8-0

Com-

/ 1682-0-0

De Inlandfe Ouderling , die met den

Predikant mede gaat om de Kerken te

bezoeken, trekt

Een half laft Ryft,

Vyf-en-twintig pond Vlcefch,

Vyf-en-twintig dito Spek,

Zeven Fleflen 'Knyp , of Arak.

Het inko*

men van
een Pre-

kants

Wedu-
we, en
van d'in»

landfe

Ouder-
ling,mits-

gaders

wat een
Predi-

kant , by
zyn
komft
van Bata-

via, of

der-

waards
nog
trekt.

deze of
Bata-

Ook krygt een Predikant op

gene buiten gemeene reizen , van

via, en by zyn vertrek derwaards, nog

wel eenige voorraad van wyn, kaarflen,

fpeceryen, enz. buiten. Dog dat is van

weinig belang
,
gelyk men hier ziet.

Extraét
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Extradt uit de Faétura van V fchip

Yfl'elmonde van Batavia
-, van

zoodanige Piovilien , ah Vr in

dezelve ^ tot Extia Provifie van
den Predikant de Hr. Nicolaas

Groenewout , verjlrekt is.

Als:

I. Pond geforteerde Speceryen.

iz. Kannen Sek-Wyn.
12. dto Franfche Wyn.
lo. dto Hollandfche Azyn.
20. Pond Hollandfche Boter.

i| Bos WaskaarlTèn.

Amhoina dm w^tw âart 17121

Wanneer een Predikant op een tocht

na de buiten-Kerken gaat , werd 'er de

navolgende Wyn en Brood tot de be-

diening van het H. Avondmaal vereifcht.

Hoe veel

Wyn en

Brood
men tot

(ie bedie»

«ing van

'tAvond-

inaal in

gantfch

Ambuina
van noo-

den heeft.

y Wyn

VoorCeram. 12. kannen

Honimoa 12. dto

Oma 12. dto

'r^lall. Vic-

|a , en

timor, 30. dto

oero, Ma-
nipa,enz. 4. dto

Brood

i.Ryksd.

I. dto

I. dto

dto

dto

kannen 70. Ryksd. ^\.

Men neemd die Wyn^ na dat men die,

op een ürdMnnantie des Landvoogds van

den Opperkoopman bekomen hcettjin een

D S D I E N S T. 11^
Ryskelder, gelyk ook 't Zilverwerk van
de Kerk tot de bediening van 't Avond-
maal behoorende (belbande in een zilve-
re fchotel, en twee ziivere bekers) en 't

brood, waar toe de Kerkmeeller 't geld
geeft, en dat men bakken laat, mede,
en men bediend zich daar af in ieder
Dorp tot de bediening van 't H. Avond-
maal.

Y^c Nederduitfchc Gemeinte, fchoon
de grootfte aan 't Kaiteel, is niet zeer
groot , beftaande , buiten den Heer
Landvoogd, zynen Raad, en de Hèeren
Predikanten, mitsgaders de andere Com-
pagnies Bedienden, en de Borgers met
hunne vrouwen (hoewel de Zoldaaten
mede een vry groot gedeelte uitmaken)
na giifing zamen uit ontrent duizend per-

zoonen, hoewel de helft van dit getal niet

in de kerk komt.
De Nedérduitfche Ledematen zyn wat

over de honderd in getal ; dog daar ver-

fchynen 'er zelden zoo veel.

De Inlandfche Ledematen ziet men in
de Lyft van de Meelters en Dorpen

,
zoo als die hier volgt even na myn Ker-
kelyk bericht , in October en Novem-
ber 1708. gedaan.

Aan 't Kaileel komen van deze In-
landfche Ledematen ftyf twee honderd
aan de Tafel.

Om nu te zien , hoedanigen bericht
van den ftaat der Kerken en Schooien
een Predikant, die de bezoeking waar-
genomen heeft, gewoon is aan den Heer
Landvoogd , en zynen Raad , over te

geven , hebben wy 'er hier maar een^
tot een voorbeeld, bygevoegd.

De ftaa»

d-r Ne-
derdult-

ichc Ge-
meinte
hier.

En det

zelven

Ledemaï
ten.

DERDE HOOFDSTUK.

B Ericht van een bezoek der Kerken en Schooien op Leytimor. Paiïb Eaguwala, Soe-
li, en Thiel, Way, Larike, Alang, Lilyboy , Hatoe , Soya, Hatala , Na-

ko, Kilang, Hoekorila, Erna, Leahari , Roeton , Hoetoemoeri , Mardheyka
^

Soys. beneden, Halong, NoefFanivel , Latoehalat, Hative.

ken, en Schooien.

Korte Jiaat der Ker-

Bcricht

van een

bezoek
der Ker-
ken en

Schoolea
op Leyti-

mor.

Paffo Ba-

£uwala.

Rapport van een Vifite der Kerken

en Schooien op '/ Land van Leyti-

mor , zoo aan de overzyde des-

zelfs, als op '/ gebergte
,
geoaan

door den Predikant , Francois Va-
lentyn , en den Inlandfchen Ouder-
iing, Chrilloffel Lukaflbon , in

de maand Oétober e» November
desjaars 1708.

O P Woensdag den ij^^vi Ofto-
ber vertrokken wy na de, Pas

Baguwala
,
quamen daar on-

trent de middag aan , en bc-

zogten na de middagdeSchoole, in wel-

ke, onder 't opzigt van den Meefter

,

Julius de Lima , een getal van 69. kinde-

ren by de Rol > dog van dezelve maar

f3. tegenwoordig vonden, van welke

14. Zeer wel geoefïend waren in den

Jchtitzaar.

8. Desgelyks in de kleine Vragen.

14. Die zeer wel lazen.

1 2. Die redelyk fchreven.

En wat het zingen aangaat , dat was in

het gemeen vry wel j maar vonden 'er
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in deze School verfcheide , die de

Meeller niet bcquamer , dan zy toen

waren, maken kon } alzoo zy niet in

de School verfchenen , weshalvcn wy
den Orangkay en Mecller zeiden, dat

zy bezorgen zouden , dat die kinderen

,

indien dat hare fchuld was, volgens ge-

woonte in de Schooien gelbaft, en was
het de fchuld der Ouders, dat die, door

de zorge van den Orangkay , en zyn

Oudllen , tot hun pligt gebragt , of

dat 'er anders door hen, kennis van dit

vuil bedryf aan de Edele Heer Gouver-

neur mogt gegeven werden , om dit

quaad voor te komen.
Wy ontfloegen uit deze Schoole drie

jongens, die te groot At ierden, en von-

den by dezelve deze navolgende Boeken:

1. Oude Brouwerius.

z. Nieuwe Carons Predikatie-boeken,

I. Genefis.

6. Catcchifmen.

3. Nieuwe Ichtitzaars.

I. Oude dto.

4. Djalan Ka Suzga.

z. Pfalm-boeken.

3. yl., B, C. boeken.

3. Borftius dto.

Den Meefler bevonden wy een be-

quaam , en neerftig perzoon , en , vol-

gens het gene my uiterlyk bleek , wel

van gedrag te zyn.

Tegen den avond deeden wy de be-

jaarden by een komen, namen een preu-

ve van hunne bequaamheid , en voorna-

nielyk van de Ledematen aldaar , die wy
maar redelyk vonden , ernftig tot hun
pligt aanmaanden , en tegen 's morgeias

daar aan ten Avondmaal noodigden.

Op Donderdag den 1 8den dito , voor

de middag, predikte ik aldaar, bediende

het H. Avondmaal aan de Ledematen na

het doopen van achtien kinderen j en

bevond alle de zielen van dit Dorp in

deze navolgende te beftaan.

Mannen Vroimen

Soeli en
Thiel,

Ledematen 18

Gemeene Chriftenen 141

Kinderen in"» de 41
dto buiten j School j'f

Doopkindcren. f



VAK DEN godsdienst; m
iOw Catechifmen^ i. oud.

p. Ichtitzaar^ i. oud.

3. Pfalmboeken^ dog l. oud.

8. ^, -S, C. boeken.

Ten zeven uuren 's avonds ondervraag-

den wy de bejaarden, en, voor al, de

Ledematen, zoo van Soeli^-xh van Thiel^

over de gronden van onzen Godsdicnft

,

bevonden die van het ecrlte Dorp beter,

als van 't laatfte, maanden hen allen tot

yver en neerftigheid in het toekomende
aan , en noodigden de Ledematen van

beide die Dorpen , tegen daags daar

aan voor de middag, tot het H. Avond-
maal des Heeren.

De zielen tot Soeli behoorende zyn
ideze

:

Ledematen
Gemeene Chriftenen

Schoolkinderen
Dto buiten d^elve
Doopkinderen

Alanncn

48

Frowwen
8

148

34
I

2Z0
ZI5

.ƒ436

ielen tot Tbiel behoorende wa-
e:

Mannen Vrowwen

X.edematen

Gemeene Chriftenen

Kinderen in ~^^ de
Dto buiten J School
Doopkinderen.

f

9
P

4
Zi

r
4
t

4Z 36
.ƒ78

Op Vrydag den ipden dito voor de
middag predikte tot Soeli en bediende,

na het dobpen van twee kinderen , het

Avondmaal aan de Ledematen van Soeli

en Thiel; en vertrok op de middag na

het Dorp Way , daar wy tegen den a-

^jy^ vond aanquamen.
Ruim een uur na onze komft traden

wy in de School , waar in wy onder bet

opzigt van Meefter Pieter Saïeman
,

een getal van drie-en-vyftig Schoolkin-

deren , volgens de Rol , dog maar negen-
en-veertig 'er tegenwoordig, vonden.

Van dezelve waren 'er

14. Ti\& ée Ichtitzaary opzeiden, zon-

14. Die de kleine!» der byna te mif-

Vragen j fen.

8. Die redelyk konden leezen.

f. Die haar fchrift vertoonden , het
flegtrte, dat nog gezien was.

III. Deel.

Het zingen was ook niet teveeljwes-
halvcn ook uit deze School niemand ont-
floeg j om dat de kinderen nog klein

genoeg waren, _en ook nog wel wat lee-

ren mogten.

Wy verzogten den Paii , deii Meefter
behulpzaam te zyn, een einde de ablente

leerlingen, zoo nog afwezig bleven, als

den zelven klaagde, dat dikwils gefchie-

de, even gelyk wy dat ook tot Soeli ge-
daan hadden, ter Schooi mogten komenj
alzoo het voor de belle Meeiler onmo-»
gelyk is bequame Difcipelen te maken,
als zy niet in de Schoole, dan zoo nu
en dan eens, komen.
Den Meefter bevonden wy den fchran-'

derftcn niet , hoewel ncerftig , en rede-

lyk wel in zyn dienft j dog vermaanden
hem zig dagelyks meer en meer te bey-
veren.

De Boeken , tot deze Kerk , en Schoo-
le, behoorende, waren

I. N. T. van Brouwerius, dog oud ert

verfleten.

li Heurnius.

1. Caron.

z. Ichtitzadr.

4. Catechifmeti.

2. -(f, 5, C. boekjens.

4. Djalan Ka Suzga.

I. Pfalmboek.

Op Zaturdag den zoften dito vool-mid-
dags ondervraagde ik de bejaarden in 't

gemeen, en in 't byzondcr de Ledema-
ten} vond dezelve door de bank maar
redelyk , uitgezonderd een jonge Dogter,
Urfula de Lima genaamd , dewelke ik
hare belydenis af, en, als Lidmaat, vol-
gens gewoonte , in 't voorhouden der
drie Vragen, (alzoo haar byzondcr wel
geoefFend vond) aannam, weshalven hen
alle, en voor ai de laatfte, ernftig ver-
toond hebbende , hoe dit alles van hare
traagheid in 't komen tot het gehoor
van Gods Woord, in 't bywoonen
der Gatechizatien, en der Avond-gebe-
den , toequam , alle dezelve op de krag-
tigftewyze, die my doenlyk was, aan-
zettende, van dit in het toekomende te

verbeteren ; noodigende daar op de Le-
dematen aldaar tegen na de middag ten
H. Avondmaal.

Des namiddags predikte ik alhier ,

doopte tien kinderen, bediende bet A-
vondmaal aan de Ledematen van dit

I
Dorp , welker zielen ik bevond in dit

navolgend getal te beftaan.

Man-
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redclyk bcquaam man , en ftigtelyk vat»

leven.

't Getal der zielen vond ik alhier te

beltaan, in de navolgende

:

Mannen
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Rigterftoel Gods eens zouden moeten
verantwoorden) alle het welke wy on-

trent dit iluk ook in de vorige Dorpen,
byons aangehaald, de Mcellersin lait ge-

geven, en die Ingezetenen der Dorpen
met allen ernlt dus voorgedragen hebben*

Noodigdc daar op alle de Ledematen
aldaar, tegen 's morgens daar aan , ten

Avondmaal.
Zondags den zS^en dito predikte ik

,

hoewel zeer onpaflelyk zynde , al-

daar voor de middag , doopte agticn

kinderen, en bediende het hoogweerdig
Avondmaal.

's Maandags 's morgens den ipften dito

vertrokken wy na Liliboyy alwaar geko-

men zynde , traden wy ten ecrften in de

Schoole i vonden in dezelve , onder

Meefter, Pieter Majari^ een wakker en
neerilig man in zyn dienlt, en van een

zeer goed gedrag , honderd en drie-en-

tachtig kinderen, voor zoo verre ons by
de Rol bleek , dog maar negen-en-ne-

gentig derzelv^ daar tegenwoordig.

Onder de laatfte vonden wy 'er

37. Die den Ichtitzaar ten einde toe,

12. D-Ydenzelven ten halven j en dat al

vr /ïel, opzeiden.

ly. •'^J de kleine Vragen beantwoorden;
37>^Zeiden de Gebeden byzonder wel
op, waren veerdig in 't lezen, zingen,

en in 't fchryven, zoo van een Neder-
duitfche, als Arabifche, letter, al re-

delyk, en de laatlte beter, dan elders.

Wyontfloegen hier uit de Schoole zes

Jongens, en twee Meisjens ; die redelyk

bequaam, en al vvy groot waren, zoo
dat het niet wel langer diende uitgefleld

te werden.

De Boeken , tot deze Schoole en Ker-
ke behoorende , zyn deze

:

I.

I.

4-

3-

I.

?•

6.

Genefis , nevens i . zeer oud en verfleten,

Caron^ dito.

Jchtitzaar.

Catechifmen.

Djalan Ka Surga.

Kitah Zabocr , ofte

,

'Pfalmhoeken.

Ay By C. boekjens.

Na de middag begaven wy ons ter

Kerke, alwaar de bejaarden, zoo de ge-
meene, als de Ledematen , ondervraag-
den , en een preuve van hare bequaam-
heid namen j dog vonden die flegt, om
de bevorens aangehaalde redenep j be-
ftraften haar ernltig , maanden alle tot
Jiaar pligt aan, noodigdende Ledematen
alhier, tegen daags daar aan, ten Avond-
maal jen bevonden de zielen alhier in deze
navolgende te bellaan :

Ledematen
Gemeene Chrillenen

Kinderen in de Schoole
Kinderen buiten dito

Doopkinderen.

N S T. iij

Alanmn Frotr^cn

3? 26
Z69 27f
113 70
88

7

86
I

5-jo

.ƒ p68

Op Dingsdag den 3cften dito voor de
middag predikte ik aldaar , doopte agt

kinderen , en bediende het H. Avond-
maal aan de Ledematen alhier.

Dingsdags den 3often dito, 's morgens
vertrokken wy na Hatoe , bezogtcn de

Schoole aldaar, pas na onze komlle al*

daar, bevonden in dezelve, onder 't op-

zigt- van Meefter , Livinus Mifquita , een-

en-negentig kinderen volgens de Rolle-,

dog van dezelve 'er maar twee-en-zeftig

tegenwoordig j van welke wy 'er

21, Bevonden , die den Ichtitzasir vcer"

dig opzeiden, zoo geheel ,als ten dec-

len. En konden de Gebeden ook zeer

wel opzeggen.

ro. Schreven maar paflclyk.

10. Lazen redelyk wel.

Het zingen was maar gemeen; en de
Meefter een fchikkelyk , neerftig , en
ftigtelyk Perzoon > dog de veerdigfte iiiet

in zyne bedryven ; 't geen meer aan zy-

ne natuurlyke gelteldheid , als wel -aan

zynenyver, ontbreekt.

De Boeken, tot deze Schoole en Kcr*
ke behoorende, zyn deze:

\. N. t. van Brouwcrius.

I. Caron.

I. Heurnim.

p. Jchtitzaar.

1. Genefis.

8. Catechifmen.

2. Pfalmboeken.

4. Djalan Ka Surga.

7. ji^ By C. boeken.

Wy ontfloegen uit deZe Schoole twee
Jongens, die redelyk bequaam , en van
die jaaren waren , datzc behoorden ont-

flagen te worden.

Na de middag onderzogt ik de bc-

quaamheid der bejaarden en der Lede-
maten in het byzonder , die ik al mede
flegt bevond, om de voorige aangehaal-

de reden; die ik vaftftelle, dat, niettc-

genftaande al onzen ernft van vermanin-

gen , niet veranderen zal ten goede ,

maar ten quade wel toencemen , byal-

dien 'er niet eenig ander middel , 't zy

by de Jgtbare Regeering alleen, 't zy by
onderling overleg met den Kerken-Raad

Q^t alhier.

Hatoe.
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alhier , uitgevonden werde , om te ma
ken, dat deze Ingezetenen op de gezet-

te tyden in Goas Huis , en in de A-

vond-oeffcningcn, komen mogen jalzoo

het den allcibei.]iiaamllcn Mecltcr anders

onmogelyk is, haar bequamer te maken.

Ik vertoonde dan met veel kragt aan

deze Ingezetenen, en voor al aan die ge-

ne, die Ledematen waren, hoe het ha-

ren pligt was meer en meer in kcnnille

toe te nemen j wel verre van daar^ van

te veragtercn > maande haar met allen

ernft daar toe aan, en noodigde de laat-

ile tegen d'aanltaande morgen ten A-

vondmaal.

Woensdags den ji^en dito 's morgens

predikte ik aldaar, doopte zeven kinde-

len , bediende het Avondmaal aan de

. daar tegenwoordig zynde Leden , en

bevond de zielen van dit Dorp in deze

navolgende te bellaan

:

Ledematen
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z6. Die heel wel lezen kondcfi

zy in

ODSDIENST.
't algemeen ook in 't

gelyk

zingen

ons, na haren ouder, genoegen gaven.

Wy ontOoegen hier een Meisjen uit

de School , aangezien dit rcdelyk geoef-

fend , en wat te groot was , om langer

in dezelve te blyven.

De Boeken, tot deze Schoole en Ker-

ke behoorcndc, bevonden te zyn:

Z. Carons Predikaatzie».

1. Dito oud.

2. Genefis, Brouwcrius.

I. N. 7". van dito, oud.

j". Pfalmboeken, dog i. oud.

4. Dankerts Catechtfmen ^ dog 5. oude.

S). Ichtitzaar.

I. Aldcgonde.

f. y1, B^ C. boekjens.

6. Djalan Ka Surga.

Ten tien uuren traden wy ter Kerke,

om de bejaaraen en Ledematen , te on-

derzoeken , en te exa/mneereit in de gron-

den en hoofdilukken van onzen Gods-

dienft

Ma?
aar'

,

he
'

Jei

In

bevonden dezelve zeer flegt.

en hen alle tot yver en neerftigheid

derrigtende haar na tyds gelcgcn-

n noodigden de Ledematen tegen

r<(^de middag ten Avondmaal, gclyk ook
Vyf nieuwe Leden, op hare bclydenis,

volgens de gewoonte van onze Kerk
,

en Lucretia Lopis , Jndjela Jlfonfo , Mar-
tha Alfonfo ^Elifabcth Roenaaka^ enCh?-:-

Jloffel Toetohori
,
genaamd , aangenomen

hebben.

Na de middag predikte ik aldaar voor

die Gemeente , doopte drie kinderen
,

bedeelde 't Avondmaal aan de tegenwoor-

dige Leden, en bevond 't getal der zie-

len hier in deze navolgende te beftaan :

Aiannen Vrouiven

Ledematen
Gemeene Chrillenen

Schoolkinderen in

Dito buiten dezelve

Doopkinderen.

31

73
sr
Z4

I

f

2

i«4 188

184

37*

11^
eri ge-i8. Die den Ichtitzaar zeer wel

heel uit opzeiden.

II. Die den zelvcn ten halven, maar
pafTelyk wel, beantwoordden.

lp. Die wel bedreven waren in 't lezen,

en ook redelykc preuven van haar

fchryven gaven j gelyk zy door de
bank ook zeer wel zongen

:

Wy ontdoegen uit deze Schoole maar
een Jongen ^ en bevonden de Boeken al«

hier deze navolgende te zyn :

Predikaatzie».

van BrouweriuSi

^. Carons

1. A^. r. ^

t. Genejts ƒ
ƒ. Catechifmen.

9. Djalan Ka Surga.

3. Aldegondc.

6. yf, B, C. boekfms.

z. Dito horrekcns.

6. Pfalmboeken.

p. Ichtitzaar.

Uit de Schoole gingen wy na de Kerk^
ondervraagden de bejaarden , en in 't by-
zonder de Ledematen Chrifii alhier, van
welke wy die gene , die den Ichtitzaar

beantwoordden , byzonder vaardig
,

dog al de ouden byna in 't beantwoor-
den van den Djalan Ka Surga zeer flegt

Vonden. Maanden alle dezelve derhalven

aan tot het bctragten van vermeerdering

in kennifle, en tot meerder behertiging

van de zaken des Godsdienft j en noodig-

den de laatfte tegen na de middag tot het

H. Avondmaal.

Na de middag predikte ik voor de
Chriftenen van dit Dorp , doopte vyf
kinderen van Nako , en een van Kiiang , al-

hier geboren , en bedeelde het Hoogwcer-
dig Avondmaal aan de Ledematen alhier

tegenwoordig.

De zielen , tot dit Dorp behoorcnde,

bevonden wy in dit navolgende getal te

beftaan

:

Nako. Z,aturdag den
's morgens vroeg

^t'en vertrokken wy
na het Dorp Nako ,

traden ten agt uuren in de School , m
welke wy, onder opzigt van denSchool-
meelter , Mattheus Rapha'el, zynde yve-
rig en ncerftig in zyn dienft , en ftigtc-

lylc van leven , twee-en-tagtig kinderen
volgens de Rol ; dog maar zeven-en-ze-
ventig derzelver aldaar tegenwoordig
vonden > van welke 'er waren

Mannen
Ledematert 41
Gemeene Chriftenen 80
Kinderen in de Schoole f7
Dito 'er buiten 30
Doopkinderen.

Vrounjüett

4r
102

if
42
f

208

-/438

Üondags den 4deti dito , vertrokken

wy 's morgens vroeg na het Dorp Ki'

langs ondcrzogten, pas na onze komft,

de Schoolkinderen, die wy , onder op-

zigt van Meefter, Laurcns de Fretis.^ een

man, die ik zedert een-en-twintig jaareii

voor een zedig, en ncerftig man gekend,

ci.

}

'

en

Kilang,
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en nu nog dezelve bevonden hebbe-, vol-

gens de Kol bevonden acht-en- nicht ig
kinderen in getal te zyn , hoewel 'er

maar zcllig tegenwoordig waren.

Van de laatite bevonden wy 'er

il . Die den Ichtïtzaar geheel uit byzon-
der wel opzeiden.

7. Die de kleine Vragen maar paiïelyk

beantwoordden.
ip. Die de Gebeden vaardig witten op

op te zeggen.

12,. Die tamelyk lazen , en van dezelve

eenige,die zeer wel fchryven konden,

en wat haar zingen betrof, dat was
mede al vi*y wel.

Wy ontfloegen uit deze Schoole gee-

Tie der kinderen, en bevonden de Boe-
leen, tot deze Kerk en Schoole behoo-
rende, deze te zyn:

1

.

Oude Heurnins.

Z. Genefis^ „
, >r „.. > van 13rouwerius
i . ^v. I

.

j

2. Carons Predikatien.

f. Dito Djalan Ka Surga.

6. Ichtitzaar.

S-

f
3-

s>-

3-

Catechifmen,

Aldcgonde.

Pjalf/iboekeu.

yi, B, C. boeken.

Dito borrekens.

Na dat de Morgen-Dienft waargeno-

men was, traden wy ter Examen van de

bejaarde Chrillenen alhier , namen een

preuve van hare bequaamheid in de gron-

den van onzen Godbdienil i bevondenze
alle, die den Ichtitzaar beantwoordeden,

zeer wel j dog die gene , die de oude

Vraagjens beantwoordeden zeer {legt ,

en ik noodigde de Ledematen alhier te-

gen na de middag ten Avondmaal j ge-

lyk mede een perzoon op hare belyde-

nis, die Jiiliana Roepika genaamd is , aan-

genomen hebbe.

Na de middag predikte ik alhier

,

doopte zes kinderen , bediende het A-
vondmaal aan de tegenwoordige Lede-
maten , en bevonden de zielen van dit

Dorp het navolgende getal uit te maken;

wy 's morgens vroeg na het Dorp Höe-
korilay begaven ons, ten eerlten na onze
aankomd, na de Schoole, in welke wy,
onder opzigt van den Schoolmccller,

Pïcter Heherchoe ^ zes cn-zevcntig kinde-

ren volgens de Rol , dog maar negen-

en-veertig 'er tegenwoordig vonden,

Wy namen een preuve van de ncer-

llighcid der Leerlingen , en bevonden
onder dezelve

I z. Die alle de Vraagcn van den Ichtit-

zaar zeer wel opzeiden.

16. Die de kleine Vragen maar redelyk

wel beantwoordden.

zo. Waren 'er, die zig in 't van buiten

leeren der Gebedefi oeffenden, en

2. Die heel wel lazen, en ook begonnen
te fchryven , en redelyk zongen.

Wy ontfloegen uit deze Schoole een
Meisjen , en bevonden , dat ten dienfte

van deze Kerk en Schoole nog deze Boe-
ken in wezen waren :

Heumius.

Caron.

Ichtitzaar,

Djalan Ka Surga.

Pfalmhoeken.

6. Catechifmen.

f. vf, 5, C. boekjens.

6. Aldegonde.

h
X

Ledematen
Gemcene Chrillenen

Kinderen in de School
Dito 'er buiten

Doopkinderen.

Mannen Vrowwen

Na 't bezigtigen dezer Schoole tra*

den wy ter Kerke , om de Chriftenen

I

in 't gemeen, en in 't byzonder de Le-
!
dematen aldaar, in opzigt van hare ken-
niflc van de Leere der Waarheid te on-
dertaften , waar in wy die alle (uitge-

nomen twee) zeer wel geoeflPend von-
den, gclyk ze ons doorgaans op 't ge-
bergte voorquamen. Ik onderrigtedc

haar , zoo veel als de tyd van ons ver-

blyf aldaar lyden kon , en noodigde de
tegenwoordig zyndc Ledematen tegen
na de middag ten Avondmaal.
Na de middag predikte ik , doopte

zes kinderen, bediende 't Hoogweerdige
Avondmaal aan de Ledematen alhier, en
bevond 't getal der zielen van dit Dorp
in deze navolgende te bellaan

:

Zi

f,

210

21

28

210

ƒ308

Ledematen
Gemeene Chriftenen

Kinderen in School
Dito 'er buiten

Doopkinderen.

Mannen Frou-xea

Hoekori-
la.

Maandags den fdcn dito , vertrokken

13
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Ema; Dingsdag den 7<^fn dito 's morgen .y

met den dag vertrokken ^vy van /loeko-

rila nx Ema, alwaar, een uurtje uitgc-

ruft hebbende , wy de Schoolc bezog-

ten,in welke wy, onder Mcelter, 7<?/^/'^-'

^uelho honderd een-en-rwintig kinderen

,

volgens de RoUe, dog 'er maar drie-en-

negcntig tegenwoordig , vonden ; zynde
de JVIeellcr door ziekte afwezig. Van
die gene, die daar tegenwoordig waren,

quamen 'er ons voor

48. Die den Ichtitzaar geheel uit , by-

zonder wel,

II. Die ètw zelven ten halven opzeiden.

10. Die de kleme Vragen redelyk beant-

woordeden.

20. Die zeer wel lazen.

2.6^ Van welke 'er vier zeer fraai , en de

meefle andere redelyk wel Ichrevcn,

gelyk zy in 'c gemeen met liCt zingen

ons ook veel genoegen gaven j aange-

zien dat zoo ordentlyk toeging, als 't

by ons zou konnen gefchieden.

Wy oncflc^gcn uit deze Schoole drie

Jongens , nevens twee Meisjens , en

bevonden , dat de Boeken , tot die

Schoole en Kerke behoorende, deze na-

xolap/ilc waren

;

I. •-.»».

j ,y xirKflS.

^Pfalmhocken.

,. Ichtitzaar.

g. Catechifmen.

j.. Djalan Ka Surga.

-. Aldegonde.

^O. yf, 5, C. boekjetis.

Ten tien uuren begaven wy ons na de

Kerk , ondervraagden de bejaarden en

Ledematen van dit Dorp wegens de

voornaamfte gronden van onzen Gods-

dienil , bevonden dezelve (alleen twee

perzoonen uitgezonderd) zeer veerdig in

't beantwoorden der zaaken ,
ja zelf in

't beveiligen dcrzelver met verfcheide

Schriftuur-plaatzen , tot ons groot ge-

poegen , en noodigden daar op de Lede-

maten tegen na de middag ten Avond-
maal.

Na de middag predikte ik alhier,

doopte tien kinderen, bediende het A-
vondmaal aan de tegenwoordig zynde

Ledematen , en bevond het getal der

zielen alhier in deze navolgende te beltaan :

Alannen Frouwcn
Ledematen 5i Z7
Gemeene Chriflcnen 167 104
Kinderen in School 78 45
Dito 'er buiten ^z 3Ö
Doopkindercn. 7 3

Woensdags den 7den duo vertrokken Leahari.
wy 's morgens met den dag na het Dorp
Leaharii traden ontrent de middag in de
Schoole, en bevonden in dezelve onder
opzigt van Mecller, Banholmens Lopcs,

'

een perzoon maar van gemeene bcquaam-
hcid, en de fncdigÜc niet, twaalf kin-
deren volgens de Rol, en 't getal ook
volkomen. Van dezelve waren 'er

p. Die den Ichtitzaar wel

,

3. Die de Gebeden redelyk opzeidcn(.

3. Die konden lezen.

3. Die maar paflelyk fchreven.

De Boeken, tot deze Kerk en Schoo"»
Ie behoorende, waren deze:

Genefis.

Caron.

N. Teflament -van Brouweriiis.
Djalan Ka Surga.

Alücgonde.

A.f B, C. l'otken,

Pfalmboeken.

2. Ichtitzaar.

Wy ontfloegen niemand uit deze
Schoole; traden, na 't noodige daar ver-
rigt te hebben, ter Kerke , en onder-
vraagden de Chriltencn , en Ledematen
alhier over de gronden des Gcloofs, be-
vonden dezelve zeer flcgt in kennis, by-
zonder weinig in getal > noodigden de
laatfte tegen daags daar aan tot het H.
Avondmaal , en zagen dat 't getal der
zielen alhier dit navolgende was;

Ledematen
Gemeene Chriftenen

Kinderen in School
Dito 'er buiten

Doopkindercn.

Mannen Vrouwen

r r

ö 4
2. 6
I

316 313

316

•/61P

2-9 3P

2P
/ó8

Na de middag vertrokken wy na /?o^- Roeton;
ton

.f
ondervraagden ten eerften de kinde-

ren dezer Schoole, die wy onder opzigt
vanMeefter, Francifco Sa-waitoe, zynde
een perzoon van 1 edelyke bequaamheid

,

en gedrag , negen-en- vyftig in getal
,

volgens ae Rol, bevonden , van welke
'er nogtans maar dertig tegenwoordig
waren. Van dezelve waren 'er

1 1. Die den Ichtitzaar redelyk wel op-
zeiden.

1 1. Die dat ten halven deden.

6. Die de Gebeden leerden.

f. Die lezen en fchryvcn konden, beide

maar paflelyk.

.
. Uit

'
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Uit deze Schoole ontfloegen wy een

Jongen, en een Meisjen, en bevonden

dat de Boeken alhier deze navolgende

waren :

I.- Gene/ts.

1. N.T. van Brouwerius,oud en verrot.

1. Heurnius.

2. Carons Predikaatzien.

f.
Tcbtitzaar.

<S. Catccbifinen.

2. Djcilan Ka Surga.

f. yf, fi, C. hoeken,

4. Pfalmboeken.

Tegen vier uuren traden wy ter Ker-

ke, ondervraagden de bejaarden en Le-

dematen alhier, vonden die tamelyk ge-

oefFend , dog , die de oude Vraagiluk-

ien beantwoordeden, 2:00 bequaam niet,

als de anderen , en noodigden de laatile

tegen daags daar aan ten Avondmaal.

Donderdags den 8ften dito predikte ik

voor de micÖag, doopte drie kinderen

van dit Dorp, en een van Leahari^ be-

diende 't Avondmaal aan de Ledematen

van beide die Dorpen, en bevond, dat

het getal der zielen van Roetort in deze

navolgende perzoonen bellond

:

Hoetoe-
moeri.
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in 't opzeg-Zommige maar palTelyl

gen waren.

p. Lazen , alzoo ze meeft nog klein wa-

ren, maar redelyk.

8. Die redelyk wel, na haren ouderdom,

fchreven , en was het zingen ook ta-

nielyk.

Wy ontfloegen uit deze Schoole een

Jongen en twee Meisjens , alzoo die te

groot waren om langer in de Schoole te

blyven.

De Boeken, tot deze Schoole behöo-

rende , waren deze

:

1. A^. T. van Brouwerius, oud en ver-

fleten.

2. Genefis van dito, dog oud.

1. Carons Predikaatzien.

13. Ichtifzaar.

Z. Catechifmen.

2. Djalan Ka Stirga.

5 . Pfalmboeken , dog een verfleten.

19. y/, By C.yboekjens.

I. Aldcgonde.

Het getal der Chriftenen in dit Dorp
bevondon wy te beftaan in deze navol-

gendf / [erzoonen

:

Ledematen
Gemeene Chriftenen

Kinderen in School

Dito 'er buiten

Doopkindcren.

Mannen

84

230
310
II

Frowwen

100

j-04

42f
21

j 190 1128
iipo

/23tS

NoefTani- ^^^ ^^'^ ^Y ^^^ Schoole bezogt had-

vel , La- den, begaven wy ons na die van de Dor-
toehalat, pen NoeJJanivel^ Latoehalat ^ en Hative^
Hative.

jj^ welke wy, onder opzigt van Meefter,

Jakoh 'Tempejfi ^ een zedige zeer bequaam

en neerftig perzoon, een getal van drie

honderd en zeventien kinderen, volgens

de Rol , dog maar zes-en-veertig al-

daar tegenwoordig, bevonden , en dat

om dezelve reden, die wy van de Schoo-

le zyns Broeders, en van andere bevo-

rens reeds , en ook de voorige Hceren
Predikanten^ als bezoekers derzelven, al

by voorige Rapporten^ of Kerk-berichten^

aangehaald hebben. En dat opmerkelyk
is , van deze Schoolkinderen moeften 'er

van Noejfanivel alleen negen-en-negentig

ïyn , van welke 'er maar vier of vyf wa-
ren. Onder die kinderen, die wy daar

tegenwoordig vondenyexamineerden wy 'er

10. Die den Ichtitzaar volkomen uit be-

hoorden op te zeggen ; dog bevonden
die liegt in hare antwoorden.

IIL Deel.

D S D I E N S T. lip

II. Die den zelven ten deele opzeiden,

even eens zoo.

1 8. Oeffenden zig in 't leeren der Gebe-
den i dog waren al mede zeer flegt.

7. Lazen, zommige wel, dog de meefte

flegt en voor al de grootfte , die 't

bell behoorden te lezen. Maar twee
kinderen van den Meefter lazen 't Ne-
derduits fraai.

^. Schreven een redelykc hand , en ga-

ven met het zingen ons genoegen , 't

geen al heel wel ging, en 't befte van
allen was.

Wy ontfloegen uit déze School een

Jongen, die groot was ; daar waren 'er

wel meer, dog alzoo die maar voor die

tyd in de Schoole quamen om verloft te

worden, en den Meefter getuigde , dat

ty in verfcheide jaren niet na de Schoole

hadden omgezien j maar dat reeds deden,

zoo hebben wy die nog laten blyveti in

die ftaat , om daar van bericht aan de
Vergadering te doen , en eerft té

hooren , wat in zoodanigen zaak , ten

befte der Schooien iri 't gemeen , zal

dienen gedaan te werden. En bevonden

dat de Boeken tot de zelve behoorende ^

deze navolgende waren :

2. N. 7". lan Brouwerius.

2. Genefis y van dito.

2. Heurnius.

I. Carons Predikatien.

4. Pfialmboeken.

7. j^i By C. borrekens,

20. Ichtitzaar.

3. Caicchtfimen.

4. Aldegonde.

De zielen dezer Dorpen waren tjc-

ftaaiide in deze navolgende perzoonen

:

Mannen Frowwen

Ledematerl
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den ftaat der zelve aan de Agtbaare

Regeering alhier , ook by Haar Agt-

baarheden by onderling overleg van de

zelve, te beramen > a.mgezicn het by de

bequaamfte en neerltiglle Meeller,die'cr

Zou mogen zyn , onmoogelyk is , zig

zelvcn wel te bencerlligen , als de km-
deren, 't zy uit eigen nalatigheid, 't zy

door laft van hun Ouders, die hen mede
in 't Bofch nemen, 't zy door 't bedryf

van deze en gene Dorps-Hoofden ,
(die

haar, eer zy eens uit de Schoole ontfla-

genzyn, tot hare Dati betrekken, in

plaats van de Ouders , in opzigt van

hare kinderen , tot hare pligt van die

ter Schoole te zenden , aan te maa-
nen) jaren aan den anderen (gelyk ons

voorgekomen is) uit de Schoole ko-

men te blyven, en zig zelven alleen op
de tyd , dat de Predikant de bezoeking
doed, in de Schoole , en dan in een

beklaaglyke onbequaamheid vertoonenj

buiten dat , ia gevalle het zoo voort

gaat, en niet tydig , voor al in opzigt

van de Ouders (die de meefte fchuld

hier in hebben) gefluit werd , alle de

onkollen, die de Ed. Compagnie zoo mil-

daadig ontrent den Inlander doed, te

vergeefs zyn, en alle de Schooien in 't

gemeen tot niet loopen zullen.

Om het welke te voorkomen , wy
hier over de ernflige beraadllaaging, zoo

van den Kerken-Raad , als wel voorna-

melyk van de Agtbaare Rcgecring al-

hier, (wiens onderiteuning wy hier on-

trent voor al van nooden hebben ,) met
al die eerbiedigheid en agting , die wy
beide die Vergaderingen toedragen , ver-

zoeken} van herten wenfchcnde,dat het

God behaage hare beraadilagingen hier

over, tot eer van zynen Heiligen Naam,
ten befte der Schoole , en tot verdere

bevordering en opbouw van het Konink-

ryke Chrifti in deze Gewellen , te ze-

genen.

VIERDE HOOFDSTUK.
KOrie Schets van Boero, Manipa, en Bono.i's Kerken^ en Schooien. jllsVok z-an

Oma, c« Cerams deel, daaronder bchoortnde. En -jan de verdere Ken^^ ^ en

Schooien van geheel Amboina. En van Honimoa. Het net getal der Meelll ... » en

der omloopende Meefters. Het net getal der Inlandze Ledematen, Chrill:enen,5cit;;^ol-

liindcren , c« Doopelingen. Inllruftie voor ^e Buiten-Opperhoofden /« o/)z;^^ va»
het Jluk van den Godsdienlt. "'t Getal der Krankbezoekers. Inllructie der zelve.

Groot gezag ^ dat zig de Heer Van der Stel aangematigd heeft. Toeftaande , dat een

Paapze Kapitein ah Prasfes hoven de Diakenen zat. Het oordeel der Predikanten, e»

dat van den Schryver, hier over. Brief des Schryvers hier over aan de Heer van
Riebeek j tegen des Schryvers meening door zyn Edelheid uitgelegt. Met verklaring

des Schryvers f^w zyn ivaare meening. Die zyn Edelheid «/>/ voldede^ om dat zyn

Edelheid , en de Raaden , het anders begrepen. Bedreiging den Schryver door zyn
Edelheid gedaan. Door hem zedig heantivoord. De zaakcn , hy den Schryver be-

oogd.^ "wierden zoo bevonden .^ en ook ten eerfien herjleld. Nader bedreiging den Schry-

ver door zyn Edelheid van Riebeek gedaan. Werd door haar Edelhcden belafl na
Ternate te gaan. Die dat op een zedige ivyze iveigerd. Zyn Edelheid doet hem door den

Ad/okaat Fifcaal voor de Raad van Juftitie dagvaarden , om een nader uitleg van zy-

nen Brief van den zf. September ie geven. Terwyl zyn Edelheid zyn eenen Brief van
Mcy verborgen hield. De Schryver toondeindelyk voor dezen Raad den Briefvan Wley^ivaar

uit de zelve zien kan., dat hy voljlagen onfchuldig was. Over welken Brief de Raad
zeer verwonderd /lond. fFaar op de Raad den Schryver van alle verdere uitleg ont-

Jloeg^ mits zyn zeggen beëedigende. Enden Fifcaal in alle de koflen doemde. Zeld-

zame bekendmaking van haar Edclheden aan dien Raad , die daar op zeer edelmoe-

dig antwoorde. Al het welke voor den Schryver, fchoon van zyn onfchuld verzekerdy
buiten zyne verwagiing zeer gelukkig uitviel.

Korte
fchets Vin
Boero

,

Manipa,
en Bonoa
's Kerken
enSchoo-
Un,

OM nu net by een korte Schets de . met het Eiland Boero, om de Weft leg-

gantfche ilaat der Ambonfche 1 gende, beginnen.

Kerke te doen zien , zoo zullen wy j

IVlcefters. Ledema-
ten.

Boero Wenrik tehoèy

Manipa Doming. Riri
Bonoa Jak, da Lima

Te zamcn ól

GemeeneChri-
tenen.

ffi

Doope Schoolkin-

lingen. deren.

Kind. buit. Te za-

de School, men.

'7
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KORTE STAAT
Der Kerken, en Schooien, op de Ovetkuft, en 't Gebergte

van Leytimor.
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Fol. 13 <

(N». 2.)

KORTE SCHETS
Van de Kerk- en School-bezoeking op het Eiland Oma, en 't Deel van Ceram, 'er

onder behoorende ; gedaan door den Predikant Abramus Parent, nevens
den inlandfchen Ouderling, Ferdinandus Salvadoor. Radja van

Haroeko, in de maand November 1708, , en in de maanden January
en February 1709.

Als ook
ran Oma
tnCc-
rams deel,

daaron-

der bc-

troorcn-

D van de

trdere

perken

nSchoo-

i vaa

Behed

fcmbüi-

Plaatze».
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Uit deze Schets van de Kerken , en
|
fchen de Predikanten , en Opperhoof-

Net getal

(kr Mee-
fters , en
omloo-
pende
Meefters.

Schooien , ziet men nu het net getal

der Meeftcrs , zynde twee-en-vyftig.

Buiten deze zyn 'er nog zes omloo-

pende Leermeefters , die in de huizen der

Ingezetenen de Slaven onderwyzen , en

daar voor twee RyksdaaUcrs 's maands

ieder trekken , na dat de Prafes hare

Ordonnantie onderteekend heeft , waar

onder dan de Heer Landvoogd teekend

,

gelyk wy hier vertoonen.

WINKELIER
Verftrekt aan de omloopende Leer-

meefters haar maandelyke foldye

Julius Salampejji

Anthoni Janjfoon.

Laurens Rafel

Hendrik Saiampeffi

Daniël Terkappel

Ryksd. i
z

Arncldus Phi/psfoon

ppjl

i/psj

/

Amboiila aan *t Kafteel Viftoria

den 30. Auguftus 1 709.

.vJC

il de Heer LANDVOOGD

,

Net getal

der In-

landie

Ledema-
ten, Chri-

ftenen ,

School-

kinderen,

en Doo-
pelingen.

bovenftaande omloopende Leer-

niéefters hebben , volgens gegeven berigt

van den Inlandfchen Schoolmeefter, haar

dienft wel waargenomen.

pRANgois VALENTYNj

Syn H. T. Preses j

Adr. van der Stel.

De Ledematen ziet men dat zeflicn

honderd en drie en dertig, de gemeene
Chriftcnen dertien duizend tweehonderd
twintig, de Schoolkinderen drie duizend

negen honderd en zes en zeftig, de kin-

deren buiten de School drie duizend drie

honderd en negen en zeventig , de Doo-
pelingen voor dees tyd vier honderd vier

en zeventig , en dus dat deze alle een

getal van drie en dertig duizend vyfhon-
derd een en vyftig Chriftenen , te zamen
uitmaken, dewelke op andere tyden wel
tulTchen de vier of vyf en dertig duizend
zielen komen op te loopen. Een oegft

van Chriftenen, en een getal van Ker-
ken, en Sciioolen, over en voor dewel-
ke vier Predikanten (gelyk zy meeft) en
zes (zoo zy 'er altyd volkomen, en dan
alle taalkundig, en gezond, waren) veel

te weinig is , voor al als men te rug
denkt , wat deze Mannen al

werk hier af, te doen hebben:
Vermits 'er nu menigmaal over deze

en gene zaaken van den Godsdienft tuf-

dcn, gcfchillen quamen,zoo is ook daar

in, zoo door de Heer Conm^.illiiris Hurdt^

als ook door de Hceren Landvoogden,
van tyd tot tyd voorzien, gelyk men dit

uit het volgende in de tyd van de Heer
van Wyngaardm in 't jaar 1 5p6, zien kan.

Eenige nadere Poinclen van inflru-

£tie voor de refpeclive Opper-
hoofden , der buiten Comptoiieny

alwaar Predikanten
, geplaatlt

zyn , of nog zouden mogen
Averden geplaatft , öp het Itulc

van den Godsdienft , en wat
daar aan verder dependeert.

Niet tegenftaande , by onze lofelyke Hee- inftrudlie

ren Voorzaten, ontrent het oeffenen voorde

van den Godsdienft, fw vjat daar toe wy- Buiten-

ders applicabcl is , de vereifte ordre reeds
^loofdln

'

is geftelt ,
gelyk te zien is, hy de Generale in opiigt

Initruftie, door den Edelen Heer, Oud- van het

Gouverneur, Anthoni HüRDT,Saliger, 'l^'^J'^?

de dato 2.j-.January lö/S. welkers Extraét
jienft.

"

hier nevens gevoegt is , en bevelen ', deswe-

gen door deze Hoogc Regeeringe van In-

dia , by hare fucccflive iVliftivcs de dato

z. Oftobcr 1664. den zp. Oftober 1670.

den 14. Fcbruary lópz. en 13. January

16P3. al mede in Extraót /;/Vr annex , be-

raamd , hoedanig zig de Opperhoofden
,

tegens de Eerwaarde Predikanten, en de-

ze laatfle wederom tegens d'eerfie , zullen

hebben te gedragen , en hoe verre zig een
'

yder, met zyn ampt , en pligt zal hebben

te bemoeyen , zyn ons verfcheide klagten , en

oneenigheden te vooren gekomen, refultee-

rende uit een al te groote imaginatie , of
inbeelding van een eigen Gezag , en Autho-
riteit,zoö van de eene , als de andere kant,

waar door niet anders dan ontjiigting , dif-

refpeót van de Charaéter , die een yder

amptshalven bekleed , en onverzoenelyke

vyandfchappen konnen werden gecaufeerd ;

zoo hebben wy, om daar in voor het toe-

komende te voorzien, nodig geoordeeld UI:

deze nadere Poinóten van inftruftie , des-

wegen te ordonneeren , en voor te fchryven

,

behoudens de volle vigeur van het geen

hier hevoorens, in de geallegeerde Inftru-

ftie dato zf. January 1678. en de Brieven

van Haar Hoog Edelen is geordonneerd.

I.

Gelyk de oeffening van den openbaaren

Godsdienft is , en hlyft van de bezorging

der Predikanten , zoo hebben zy ook het

opzigt alomme , over de Schooien , en

Schoolmeerters onder bun KerkelykÓi^xid:,

R Het
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//e/ Opperhoofd, een ^^r Schoolmee-
flers henodist hebbende , zal den zelven

vermogen te ontbieden .^ dog daar af ahoo-

rens kennis aan den Predikant ^<?tfK, op

dat zoodanigcn School , niet ledig blyve
^

maar interim door een ander bequaam

perzoon , die den Predikant daar toe zal

ordonneeren , luaargenomen "werde , zonder

dat egter het Opperhoofd, de reden van
dat opontbod , aan den Predikant zal be-

hoeven bekent te maken.

3-

4t>sgelyks , zalden Predikant, een School-

meefter ontbiedende , daar van het Op-
'perhoofJ de noodige notificatie doen ^zon-

der al mede gehouden te zyn , de redenen

daar van te zeggen.

Eeiiig Schoolmecfter,»^ een ander Ter-
litoir verzoekende te gaan, of varen, zal,

alvoorens permiffie daar toe van het Op-
perhoofd te erlangen , fchriftelyk befcheid

van (t'c» Predikant vertoonen, dat by zoo

lang kan gemijl , en die School inmiddens

iehoorlyk verzorgt zal worden.

Wanneer eenig SchooTmeefler , door

traagheid in zyn dienjl , of om andere rede-

nen, door den Predikant getuigd werd,zy-
ne gagie m>/ te nieri teren, zal zyn Eer-
waarde zulks aan het Opperhoofd be-

kent maken , die , op deffclfs verzoek , ge-

melde gagie zal moeten inhouden, tot dat

daar in nader door ons , op het voordragen

van den Eerwaarden Kerkenraad , zal

'merden gedifponeert.

T>e Predikanten zelfs in perzoon, of by

ziekte ,0f andere toevalligheden, ^/f Krank-
bezocker elders naar de omliggende Plaat-

zen , de vifitens zullende doen , zal het

Opperhoofd gehouden zyn , 'haar , iveêr

en wind zulks toelatende , met een bequaam
Vaartuig te verzien , invoegen als by de

Inllru£i:ie van den Edelen Heer Anth.
H u R D T Saliger , voor de rcfpeftive

Opperhoofden, der Buiten-Comptoiren,
is geordonneerd geworden.

De Predikant elders gaande zal ver-

vermogen den Schoolmeeiler van daar, in-

zyn gezelfchap mede te nemen , mits dat

alvoorens, «'e Schoole ,v« hehooren verzien

zy, dog van het Eiland vertrekkende, en

als dan een Schoolmeerter mede nemende,

zal zulks het Oppcrhootd moeten bekent

gemaakt werden j gelyk mede de School-

meellers, wanneer door de Predikant van
hun Plaatzen ontboden werden, en de Fór-
trefTen moeten pafTeeren, zig aan ^e/ Op-
perhoofd zullen hebben aan te geven.

8.

Zullen de rcfpeftive Opperhoofden dè

Eerwaarde Predikanten na haar fatzoen

behoorlyk bejegenen
,
gclyk ook aan de ande-

re kant, de Eerwaarde Predikanten de

refpeftive Opperhoofden met fatzoen zul-

len ontmoeten , op dat alzoo , alles met

liefde , vreede , en eendragt , toegaa } en

de Leere der Zaligheid , zonder ergernif-

fen te geven meer en meer mag wafj'cn , en

aangroeyen, tot fitgting van Gods Kerk,-

en bevordering van V Heilij Euangclium.

Zullende de Opperhoofden lefpeftivelyk

van deze onze ordre de Eerwaarde Predi-

kanten hares diftrifts communicatie

hebben te geven.

k
fteel

. 597-

Onderftond, Amboïna aan ^\

Viftoria, zdïcprir/io ü<Sc

Was getekent,

W. V. Wyngaarden»

Extraft uit de nadere Ordre voor

de Kooplieden , en mindere

commandeerende op de Buiten-

Comptoiren en Redouten bin-

nen deze Provintie , waar na
hun dezelve , in hare refpeótive

Funftien zullen hebben te regu-

leeren , in opzigt van den Gods-
dicnlL

OP alle Comptoiren, Redouten, of-

te Plaatzen , daar Pojl gehouden

werd, en geen Predikant of 'Ziekentroo-

fter is , zullen door iemand van de bequaam-

fle, en befcheidenfie Officieren , Chu-ur-
gyns, of Zoldaten,. alle ogtent, en avon-

den de ordinaire Gebeden voor V Volk o-

pentlyk gedaan , item de Zondag , en an-

dere onze Chrillelyke Hoogdagen
, 7?/^-

telyk gevierd werden , onder het lezen van
een Predikatie uit BuUingerus, ofte ander

Gereformeert Huis-Pollil, beginnende en

eindigende die Handelinge met Lofzangen,
volgens gewoonte onzer Kerken > alwaar
zig het Opperhoofd altoos prefcnt

moet laten vinden , niet alleen om hem zel-

ven, maar ook andere te fiigten , en zyn

onderhoorigen , ?net een goed exempel voor

te gaan , 't welk hem tot meerder eere en

ontzag dienen zal.

Maar
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Maar op Pkatzen, alwaar permanente

Predikanten , of Krankbezoekers relïde-

rcn , zal men dezelve , ontrent de oejfenin-

ge van den opentlykcn Godsdienft laten be-

gaan , afli (lerende haar Eerwaarde daar

in na vermogen , zoo }ket behoorlyk refpeét

hun te geven ^ als van andere te doen heb-

ben , onctcr handhavinge van den zelven

publiquen dicnft , ten einde die niet ee-

iiigztns in veragteringe en veragtinge kome.

Rnde zullen de Opperhoofden ordre

fchikken ^dat haar Eerwaarde, tot bet doen

der gewoonelyke Vifiten over Zee , altoos

"jan beq^iiaame Faartuigen voorzien mogen

•wezen , en varende na Plaatzen , die niet

al te veilig gefchat werden , zal men hen

een of twee Mufquetticrs tot lyfsverzcke-

ringe geven , op dat zy alzoo , des te ge-

rujler hare dienften mogen uitvoeren.

Maar V en is al van ouds niet in gebruik

geweefi , dat de Eerwaarde Predikanten

elders heen varen, dan na gedaane commu-
nicatie Vi->n haar Eerwaarde voorgenomen

vertrek aan ^^^Opperhoofd , aldaar zy

onder befcheid/n zyn , aan den welken zy

op hunne wederkomfi ook bekent moeten ma-
ken i^ wat baperinge elders in de Schooien,

of verfl'Jipi}ige van de frequentatie van
i'cw o'f-,,ribaren Godsdienlt bevonden hcb-

ben,r_^f' na vermogen z.ulks te helpen re-

dref-j-iJn, ofte onze ordre daar op te ver-

z:Mken.

De Predikanten hebben het opzigt over

de Schooien alomme onder hun Kerkelyk di-

llricl ; dog niet met uitfluitinge van de poUti-

que Opperhoofden, welke nevens haar Rer-

VfTizrde fieeds gequalificecrt ^^wee/? zyn^

zoo wy hun als nog qualificeren by dezen^

tot Curatores over de zelve Schooien, die

zy derhalven dikmaals zelfs in perzoon , en

onder anderen , zomwylen ook eens op V on-

voorzienjle , item nu en dan met den Pre-

dikant te zarnen ^moeten vifitcren , onder-

zoekende , wat de kinderen elke reize ge-

vordert hebben , en fucceflive toenemen , ook

in cas van noodelooze ofte onwettige ab-

fentie van eenigë der zelve Broeders , als

mede de Orangkaycn over den tragen

Kerkgang hunner Onderdanen aanfpree-

ken , beflraffen j en vermaanen , na dat de-

ze flojfgheid mcriteert, ^tzy veel of wei-

nig. Ende zoo elders eenige luye of traage

Schoolmeefters gevonden werden , die zul-

len zy na een , of tweemaal beflraffens , in

geval hun niet komen te beteren., uitwer-

pen , mitsgaders andere vlytige en bequame

Gezellen in de plaats fiellen , mits doende

daar «ƒ rapport aan ons.

De Militaire Commandanten over de

mindere Rcdouten, Veilingen, o/ Poften,

daar Schooien ontrent zyn, zullen die insge-

lyks dikwils gaan bezigtigen., en letten ofde

Meeiler op de behoorlyke uur ter School is,

mitsgaders by oplezinge van de Rol onder-
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vinden , hoedanige kinderen abfent zyn , en-

de zulks noteeren , om V zelve wyders de
Kooplieden , onder welke zy befcheiden

zyn , als mede de Eerwaarde Predikan-
ten , daar ten vifite verfchynende , tnu-
welyk bekent te maaken , zonder mmiddens
eenige authoriteit over de Meelters te ge-

bruiken , dan wanneer het de nood vereifi.

De Comptoiren , of Rcdouten , waar
Chriften Kerken , en Schooien prefent,

of aanhoorig zyn., «/^ Honimoa , Haroe-
ko, en Manipa, daar verjlaat men ook de

Opperhoofden der zelve altoos blyven

CommilTiiriflen over de Huwelyks zaken,
binnen /:;«« diftriéV, onder de Inlanderen,
vallende , nevens twee uit de bequaamfte
Chriften Hoofd-Orangkayen by ons te

kiezen, die Ledematen, en\,zoo V gefchie-

den kan^ te gelyk Ouderlingen zjw , wel-
ke gemelde CommifTariflen dan haar te re-

guleren hebben
.y
nA de orde geextraheert

uit die voor dat Collegie aan V Kafteel

,

van dato zj. January löf/. by den E.
Heer Jacob Husstaardt, Sa-

liger, beraamd en hier nevens gevoegt.

Ofiderflond, geextraheert , accordeert,
Amboiua, ViÖoria, ady z. Odober
1697.

If^as getekend.

Er. C n ï p I n g , Secretaris,

Men plagt hier in voorige tyden ook
-f Getal

zes Krankbezoekers te hebben ; dog nu is der

'er (uit zuinigheid al weder op de zaaken Krankbe»

van den Godsdienft , daar 'er zoo veel
^°^''^"'

duizenden guldens onnoodig van Tim-
meragien, en andere dingen, die wy o-

ver flaan
,
getrokken worden) maar een

aan 't Kafteel, en een op 't Eiland Oma^
en op de verdere Eilanden laat men een
Zoldaac den Godsdienft , als was hy
Krankbezoeker ^ waarnemen.
Wat het werk van een Krankbezoeker

is, kan men uit de volgende Inflruilie

zien.

Inftruftie voor ^e Krankbezoekers,
zoo hier aan 't Kafteel , als op de

Buiten Comptoiren
, geplaatji.

Zuilen de Krankbezoekers gehouden InftrudWe

zyn, by haare refpeftive Subalterne voor de

Hoofden tragten te bezorgen, dat alle da- "'^^^

gen des morgens en 's avonds ter bequamer

tyd en plaatze , de gewoonlyke Gebeden
met alle zeedigheid en vereifle ftigtinge ,

werden gedaan , waar toe gebruiken zullen

de Morgen- en Avond-Gebeden agter on-

ze Catechifmus , of ook zoodanige , die

haar na vereifch van tyden .^ door de Eer-

R 5 waarde



134 AMBONSCHE ZAAK EN
waarde Kerkenraad zullen

hand gefield.

Zullen de Krankbezoekers alk Zonda-

gen eenige Kapittels uit het Nieuwe of

Oude Tediment , of Piedikaticn ,
ge-

maakt door Gereformeerde Leeraars , den

Folke 'voorlezen , en ook i'oor de Predika-

tien, het Gebed i:oor de Predikatie in de

'week , en daar na het Na-Gebed in de

weeky gebruiken^ en ten minften tivee veer-

zen uit de Plalmen Davids -voor- , insge-

lyks ook fwee, daar uit na- zingen
., befiui-

tende den Godsdienlt met Paukis bekende

zegen. zCor. xiii. 1 3.

3-

Zullen de Krankbezoekers uit het

Woord Gods in V particulier rf'c« Folken.,

die vermaninge van nooden hebben , aan-

fpreeken , en 'vermanen , en voornamentlyk

zulken , die op het krankbed leggen , op-

ivckken , trooflen , overtuigen na gekgent-

heid van hare krankheid , en na dat haren

ftaat zal vcrefchen.

De Krankbezoekers zullen veelmaalen

de Schooien op de Plaatze , daar ze be-

fcheiden 2y«,vifitercn,f» naawwkeurig agt

geven , of door den Schoolmeefter alle

vereifchte neerfiigheid -werd aangeivend, dat

de "Jeugd in hare dagelykze leJJ'en langs hoe

weer mag vorderen , en toenemen.

De tyd ^ tot de viflten van Kerk en

Schooien beftemd., zullen de Krankbezoe-

kers tydig hare Subalterne Hoofden, om

een Faartuig met bchoorlyke fcheppers ver-

zien
, beleeft verzoeken ^en^^t zelve hebben-

de bekomen , de vifitens op de Chriften

Dorpen ouder het reflbrt van haar rc-

fpeftive Subaltern Opperhoofd befchei-

den , neerflig afleggen , en dat alle drie

maanden precies., zonder den Schoolmee-

fter in V minfte van haare komfte te prsead-

verteren.

Zoo haaft ep de Dorpen zyn aangeko-

men^ zullen zig aan/londs na de School,

de Zon nog niet ondergegaan zynde , be-

geven^ en aldaar feer fcberp en naauiakeu-

rig agt nemen
.f
zoo op des Schoolmeeflers

comportement, als mede de gcrca^mrctx-

de vlyt in V 'waarnemen van zyn Schoo-
le j zullende als dan zy Krankbezoekers

•werden ter ia'<? Schoolieren zelfs examineeren van den
,

meejie tot de minfte , der zelver fch^veh'-

naawwkeurig beoogen , de Rollen der Leer-
lingen mzten , of ze met het getal der

prel'enten zyn over een komende.

Zullen te bezorgrn hebben^dat de School-
meeller een nette Rolle der Ledematen

^

zoo der afg:florven , als die mg in '/ leven

zyn., mitsgaders die jongfl op haar belyde-

niffe tot Ledematen zyn aangenomen., on^

der baar houden ^ en viorzigtig bewaren

,

om daar mede de Eerwaarde Predikanten

tyd en flond zulks verei[doende ., te ge^

rieven, en te konnen dienen.

8-

Wanneer de vifite zullen hebben afge^'

legt ^ zullen gehouden zyn^ zoo jpoedig als

het doenlyk is , een accuraat en net afjcbrift

haarer bevinding en ver:iq^ting , item ,

hoe veel jonge kinderen op jder Ch rillen

Dorp te Duopen zyn , aan de Eerwaarde
Kerkenraad ter dezer Stede hebben over

te zenden.

ï
De Ouders der kinderen in de Chriiijn

Dorpen zullen door de Krankbezoekers
op het vriendelykft iverden verzogt^ en aan'

gefprooken^ ie -weten , die hare kinderen ,

dagelyks niet ter School en zenden., datze

baren yver ontrent voorfchreven kinderen ^

als tot der zelver befte zynde
,

gelieven te

be-wyzen , om alzo in de gronden van onze»

Chriftelyken Godsdienil des te beter on-

derwezen te werden.

10.

De Krankbezoekers zulle» niet vermo'

gen eenige Schoolieren van de School-
gang te ontfiaan^ of fpeeldagen te geven ^

zonder voorgedaane kennijfe aan de Eer-
waarde Predikanten.

II.

Is het de Krankbezoekers ook aanbevoo-

len , dat de Avond-Gebeden, volgens het

gewoon gebruik^ des Zaturdags en Zondags.
's Jlvonds met alle ftigtinge werden waar-
genomen , en de voornoemde Bedeftonden

met hare tegenwoordigheid zelfs by te woonen.

it.

Indien eenige verfchillen onder de Lede-
maten in de Chriften Dorpen zyn ont-

ftaan , en de Krankbezoekers de zelve

zynde
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't Groot

%ynde ter ooren gekomen , zullen zy met

alle bcfcheidentheid en 'vriendelykbeid in da-

minne voornoemde verfchillen tragten by te

leggen , maar , zulks ten gc-ivcnfien eftcfte

niet vermogens zynde te virrigten , l.'et in

haar rapport aan de Eerwaarde Kerken-

raad bekent maken.

i^

Des Zondags na de middag zullen de

Malcits-kundige Krankbezoekers in de

plaats haarer refidentie zelfs een Malei tfc

Predikatie , en wat verder daar toe be-

hoord , den Volke voor lezen , om alzoo

onze Chriilelyke Godsdicnft te grooter

luijler enftigting toe te brengen.

14.

De Krankbezoekers zullen de Jong-
mans en Dogters van de Schoolgang ont-

Jlugcn zynde , eenmaal ter iveek , namelyk

des W Qon^dzfjt namiddags , haare voor-

gaande leff'e in de Schooien doen repetee-

ren , in de Zang-kunde haar verder on-

derivyzerl en dan bezorgen , dat een yder

een Za-jg- of Pfalmboek voor zig zelven

uitfel '^'')e , om alzoo de Gemeente in V
z/^^'j'ie zamen behulpzaam te zyn , en

wef/d zulks ver[laan ^ te weten , des Woens-
dags namiddags by de Krankbezoekers te

komen , zoo lang voornoemde Jongmans en

Dogters ongetrowwt zyn.

tr-

eeën Krankbezoekers vermogen eenige

hoetens , wegens verzuim van Godsdicnll

,

in te vorderen.

Aldus gedaan en gerefolveerd in onze
Kerkclykc Vergadering den 17. Feb.
in 't Jaar onzes Heere 16S8.

IVas getekcnt^

CoRN. van Brussel,//). /. Prcefes.

CoRN. vandcr Sluis,/ />. t. Scriba.

Gaspar. D\i<!cke'ls , Ouderling.

Deze Krankbezoekers , Meefiers , en
Meefier Coeliling, ol- omkopende Meefiers.,

die aan de huizen leeren , werden by
den Kerkenraad op goedkeuring van de
Regeering aangelleld , en als een Krankbe-
zoeker zyn Ordonnantie op een Schip of
ergens na toe krygt , werd die eerft

door den Prafes , en daar na door den
Landvoogd en dus op Batavia eerft door
de Hr^fes , en laatft door den Heer
Dirc£teur-Generaal van Indien, getee-
kend.

Het is nogtans onder de Regeering

M5

gezag, dat van de Heer Fander Stel, in het jaar

171 o. gebeurd , dat zyn Ed. op zyn
eigen gezag aan zig trok , den Gebed-
doender en Krankbezoeker voor een tyd

,

Simon Boitet, hvnttw kennis van den Ker-
kenraad , uit Amboini aan te ilellen, ea
zoo met een Schip weg te zenden, dat vlak
tegen de beveelen van haar Edelheden

aanliep , die den 15. January 1693. deze
Regeenng wel uitdrukkclyk aanfchry-
vcn , dat 't verkiezen en bellicren der
Krankbezoekers aan den Kerkenraad rtond,

en blyven moeft, zonder dat de Regee-
ring zig daar mede had te bemocycn.
Die Man \erzogt ons, hem als Krankbe^
zoeker nu voor eerft by den Heer Land-
W(5^<'/ gemaakt , mede m Batavia gim-
ftig voor te dragen, dog wy zeiden dat

wy hem zoo niet kenden.
Nog veel verder ging het , dat die

Heer Landvoogd in 't jaar 17 10. onder-
ftond , om aan den Kapitein Jakobus van
den Bujfche , het oppergezag over 't her-
bouwen van 't Armhuis , dat door de
Diakenen alleen gebouwd was , boven
de Diakenen te geven , en dus toe te laten

,

dat een Man, die Papift was, als Profes
der Diakenen niet alleen daar zat , maar
ook zulken oppermagt boven de Diake-
nen gebruikte ,dat zy geeneenen Ituiver

in zyn atwezen vermogens waren uit te

geven.

De Diakenen hadden hier over aan
den Heer Landvoogd wel geklaagd, maar
wierden niet gehoord ; ook klaagden zy
wel aan de Heeren Predikanten , maar
niemand dorft 'er den Heer Landvoogd
over aanfpreeken , om dat zy wel wiften,
waarom hy daar zoo bleef zitten, en dat
dit om gewigtige zaaken was , daar hy
en den Landvoogd veel belang by had-
den : want daar wierd in 't Armenhuis
getimmerd, en men zei , dat hy het geld
van de balken en andere dingen, die ze-

ker Heer daar toe beftelde, en waar o-
ver den Inlander wel hartelyk klaagde,
zonder nogtans gehoord te werden , op
een andere wyze betaalde, als de Dia-
kenen gedaan zouden hebben , en daar-
om liet men toe , dat zulk een Man ,
als Pra-fes boven den Pnefes der Diake-
nen de reekeningen teekendc, behalven
dat een Papift tegen alle recht en reden
ook als het derde Lit in den Politique»

Raad zat.

Ik was van oordeel , dat dit niet lan-

ger te dulden was voor de Diakenen , en
dat wy Predikanten gezamentlyk den
Landvoogd daar over behoorden aan te

fprccken , en dit te ftremmen ; dog
,

hoewel wy alle te zamen anders zeer
ecndragtig waren, nogtans kon ik geen
van myn Broeders beweegen, om dit te

doen.

Dit , en andere zaaken , deden my
ver-

zig de
Hr. Van-
der Stel

lig

Aange-
matigt

heeft.

Toe;
ftaande

dat een
Paapze
Kapitein 1

ais Praefcs

boven de
Diakenea
zat.

Het oor-;

deel der

Predikan-

ten , en

van de

Schryver,'

hier over,
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Brief des

Schryvcrs

hier over
aan de
Heer van
Riebcek ;

dog tegen
des

Schryvers

meining
door zyn
Edelheid

uitgclegt.

verdriet in mynen dienftkrygen, weshal-

ven ik om myne veiloilïng twee jaar aan

den anderen verzogt,inla{rendc in een van

inync Brieven aan den Heer Opper- Land-

voogd van Riebeek , dat ik dit te meer

deedc, om dat ik zyn Edellieid geerne

zelf fpreeken wilde \ over zaaken myn
ampt betreffende , die ik aan de pen

niet vertrouwen wilde , en die myn ge-

moed bezwaarden.

Dit fchrecf ik inde maand Mey 171 1-,

en diergelyken Brief ook in September

daaraanj dog daar in fchreef ik alleen,

dat ik zyn Edelheid, over zaaken, die

ik aan de pen niet vertrouwen \yilde
,

wenfchte te fpreeken.

Daar over quam ik in 't jaar 1711. op
Batavia^ en zyn Edelheid, de Heer van

Riebeek cifchte zeer bars van my een na-

der uitleg van die woorden , zeggende

my voor af, dat hy begreep , dat de

Heer Landvoogd aldaar (zoo hy gehoord

had) het niet al te wel met den inlander

aanftelde, waarom dat hy vertrouwde, dat

die Landvoogdy in gevaar was , en dat ik

zyn Edelheid dit zeggen wilde.

Ik gaf daar op dit zedig antWoord,dat

ik my nooit met zaaken van de Rcgee-
fing gemoeid had , en dat die buiten de

lait der Predikanten waren , behalven

dat ik niet aangeileld was , om op het

doen van een Landvoogd te letten, al-

200 ik niet weten kon , wat lalt hy van

zyn meerder had ; en nog veel min
zeide ik , zou 't

Met ver-

klaring

des

Schryvers

van zyne
waare

meining.

een Predikant voe-

gen, al deed een Landvoogd nog zoo

qualyk, zig in te laten , om over hem
te klagen, vermits daar toe zynen Raad
gelleld was ^ en dat ik dicrhalven daar

op nooit gedagt, veel min 't voornemen
gehad had , om daar over aan zyn Edel-

heid te fchryven ; maar dat ik alleen ge-

zien had op twee zeer onordentelykc

zaaken, die in Amboina in trein gebragt

waren , en die de Heer Landvoogd
duldcjdaar hy die had behooren te wee-
ren.

Het cerfte, zeide ik, is, dat men te-

gen een befluit, in 't jaar 1708. den 23.

January Kerkelyk genomen , en by de

Regeering niet alleen goedgekeurd, maar
ook van Stoel afgelcezen , en alomme
bekent gemaakt, dat men geen Lieden,

dan die van den Hervormde Godsdienft,

over kinderen ten Doop zal laten ftaan

,

openbaar nu zelf aangaat , en dus gele-

gentheid geeft , dat de Gemeente met
ons fpotten zal , alzoo men eenen Opper-
koopman daarom hadde afgeweerd , zon-

der dat hy over ymand had mogen itaan,

en den volgenden Opperkoopman met
zyn eigen Dogter, tegen die Wet aan,

over iemands kind liaan liet.

Het tweede, dat men een Paapze Ka-

pitein als Pr<f/c/, boven den Profes vsn
de Diakenen in hunne Vergadering, zon-
der dat te beletten, zitten, en tcekenen
liet.

Ik vocg'er hier by , dat ik met myné
Medebroederen gezamentlyk dit op de
zagtfte wyze had zoeken te beletten j

dog dat ik niemand van haar Eerwaarde
daar toe had konncn bewegen , alzoo
haar Eerwaarde voor nog grooter moei-
te \'reefden} en dat dit ten deele de re-

den was, waarom ik verzogt had na Ba-
tavia te komen, om te zien ^ of ik die

twee zaaken van daar kon doen herllel-

len, en de reden , waarom ik dat niet

breeder in dien laatilcn , en zelfniet al te

breed in den eerften Brief (hoewel daar oje ^yn
genoeg in bleek , dat ik op zaa- Edelheid

ken van myn ampt doelde) had willen "'^^ ^^^^

ftellen, was alleen, om dat ik veel lie-
J^f^;"'"

ver mondeling daar over fpreken wilde, Edelheid,

behalven dat Brieven bewaard werden^ en de

en dikwils in verkeerde handen komen, f^^^'is"»

Zyn Edelheid, dit hooV;nde, veinsde ders^bê-
ten uiterllen hier over verwonderd te grepen,

zyn , zeggende j dat hy , en de Raadcn
van Indien, dit anders verftonv'en , en
dat ik 'er zckcrlyk ook iet ande.s door
verrtaan moell: , maar dat ik dat 1 niet

wilde } dog dat hy my door den|r :aal BedreJ-

dat wel zou doen zeggen. ging door

Men moet vooral: weten , dar,gely)c
h^vi^*^*^''

zyn Edelheid een doodvyand van my,om daan.^^"
de beweegingen over myn Bybel tegen
de overzetting van zyn Swager D. Ley^
dekkers , even zoo grooten vyand var»

den Landvoogd Vandcr Stel was, en dat
hy dus twee vliegen met eene lap dachc
te flaan , te weten , eerll om 't verderf
van dien Landvoogd uit te werken , en
my voor een verklikker van den Heer
Vander Stel bekent te doen ftaan , om
dus grond te hebben van hem op myne
getuigenis in de knip te krygen, en zig
aldus aan hem te wreeken j en aan de
andere kant, om my daar na den vuilften

naam van de wereld , wegens zulk een
daad, te doen krygen, en my dan nog
als een Man , die zig met de zaaken der
Regeering, vlak tegen de beveelen der
Hecren Zeventienen, bemoeide , door
den Fifcaal op een goede en vafte grond
te doen aanfpreeken , en zoo zyn luft

ook aan my te boeten, al het welke eg-
ter geheel buiten zyn Edelheids giffing

uitviel.

Ik gaf zyn Edelheid op dit zyn voor- Door den
ftel tot antwoord , dat haar Edelheden Schryvex

my geroepen haddai , om myne woor- teanN
den uit te leggen. Dat dcrhalven

, ge- woord;
lyk ydcr een uitlegger van zyn eigen
woorden is, ik ook zeggen moeft (en
niet zyn Edelheid , ofte haar Edelhe-
den) wat ik daar door verllond. Dat ik

nooic
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nooit zulks in myne gedagten gehad , en

my nooit ook met zaaken van de Regee-
ring bemoeid had , nog bemoeyen wilde,

en, al viel 'er by anderen nog zoo veel

ten kfte van mynen Landvoogd , die

myn Overhei3 geweeft was^ te zeggen,

dat ik my nooit inlaten zoude , om iets

ten zynen lafte te uiten ^ alzoo 't myn
poft niet was , my daar mede te bemoe-
jen , buiten dat ik mynen goeden naam
nooit daar mede zou willen bekladden

,

om over myne Overigheid te klaagen,

en haar in eenig ongemak te brengen,
betuigende in alle opregtheid j by myn
fchryvcn , niet anders, dan 't geen ik

reeds gezcgt had, beoogd te hebben.

De laa-
Men ondcrzogt naderhand de zaaken,

ken.by waar over ik herftelling verzogt had.

den Men bevondze alle zoodanig , en men
Schryver droeg ten eerften van Batavia ook zorg,

wierden' ^^^ 'c'" (^•oo men my berigt heeft) be-

100 be- hoorlyke ordre ingefteld, datis, dat de
vonden, Paapze Kapitein geweerd , en die zaak

K "ter-
^^^' ^'^" ^°^ eenigermaaten , ( hoewel

ftenher- Z.OO niet, als t behoorde) herfteld wierd,

fteld. 't geen daar uit ontftond , om dat de

Kerkenr/id viLn Batavia ontrent dat ftuk

van dca Doop met ons verfchilde , en

zelf •^\. Lutheraanen ten Doop flaan

liet. j'^

Nader «J'Jogtans wfts men inet deze myneri

bedrei- uitleg niet te vreeden , en zyn Edelheid
ging den dreigde my een en andermaal met den

doo7zyn F'^caal , indien ik den Heer Fander Stel

Edelheid niet en Geklapte. Ik móeft het zoo verftaan

vanRie- hebben, devvyl hy , en alle de Heeren
beek ge-

jj^j. ^.oo begreepen , en dicrhalven ik

moeft my wel bedenken , en zeggen
,

•wat ik daar af will. Een zeggen , dat

immers in een Heer van die Rang, en

van dat verftand, niet behoorde te val-

len, en 't geen zeer ongegrond was.

Ik betuigde zyn Edelheid nogmaals,

.-., dat ik hem in alle opregtheid de waar-

heid gezcgt had. Ik voegde 'er by,dat

hy kon verzekerd zyn, dat geen Fifcaal,

nog Regter in de wereld, my kon doen
zeggen, dat ik nooit gedacht , en daar

ik my nooit mede bemoeid had , en ver-

zogt zyn Edelheid het daar by te laten,

alzoo ik nooit iet anders, dan ik zyn E-
delheid nu gezegt had, zou, nog kon
zeggen.

Ik zal 't u dan , zei zyn Edelheid
weer, door de Fifcaal wel doen zeggen.
Ik ging daar op na huis, niét konnende
bedenken , wat de Hcercn in die ver-

keerde gedagten mogt gebragt hebben ,

dat ik in myn Brief polittqut zaaken zou
beoogd hebben.

Werd Ik hoorde niet meer van dien Brief >

doorhaar maar wierd belaft als Predikant na Ter-

j'^^uVa ^^^^ ^^ g3^"j dat ik, gelyk ik bevorens
den belaft , i. ij i t

' » ;

al aangehaald heb , op een zedige en
III. Deel.

welgegronde wyze aflloeg , verirtits ik na Ter-
door de Heeren Zeventienen niet voor nate te

Termte, muzr voor y^mhina ,uïtd\-ukkc- ^y^-

lyk aangenomen was. op'^een

Men deed alles , wat men kon , om zedige

my te doen gaan , en niemand van den wyic

Eerwaarden Kerkenraad had de goedheid
^'^'6'^'<^'

om een woord voor my , fchoon zy
wiften, dat ik gelyk had , en daar toe
niet verpligt was , te fpreekcn , vreezen-

de haar Edelheden daar door te ver-

toornen, (gelyk ik geloove, dat 'er wel
op mogt gevolgd hebben) maar ik zei

ook daar vlak uit , dat ik niet zou gaan,

alzoo ik door de Heeren in 't Vaderland
voor Jmhoina- , en niet voor 1'ernaie

,

aangenomen , en dat ik dierhalven be-

reid was om na myn bcfcheiden plaats,

of anders ook wel na 't Vaderland, ge-
lyk ik verzogt had, en met die gedag-
ten ook opgekomen was , m.aar niet orn

naar Ternate te gaan.

Zoo ras haar Edelheden Zagen, dat ik Zyn F-

niet genegen was derwaards te trekken, '''-Hieid

en nog veel minder om den Heer Vandcr ^^^\
''^JJ

Stel te befchuldigen , lieten zy my dp dom-den
die zelve Maandag na de middag, als ik Advo-

dat in Kerkenraade geweigerd had , door ''^'^f
^^^'

de Bode van den Raad des Gerechts te- ^5^;,°^'
gen daags daar aan voor dien Raad dag- van lurti-

vaarden j om de woorden in myn Brief tie dag-

van den if. September 171 1. aan zyn ^^'^rden
,

Edelheid van Riebeek gefchreven, nader nader uit-

uit te leggen. leg van

Toen zag ik 2I duidelyk ^ wjlar het ^Yi^^"

haperde, en wat de reden was, dat de jgj^^^j_^*"

Heeren zulke verkeerde gedagten ge- Sepiemb;

maakt hadden, om dat namelyk zyn E- te geven,

delheid van Riebeek door zyn drift tegen

my zoo onvoorzigtig geweeft was , van
haar Edelheden maar dien Brief alleen

,

en niet, gelyk van nooden was, den laat-

ften, en nog een voorigen Brief, dien ik Terwyl
zyn Edelheid in Mey gefchreven had, zyn Edel-

en daar men klaar myne meining uit Ie- ^'^^'^ ""'7"

zen kon, voor te houden , en zoo wel van"^Mey
als de andere te vertoonen. verbor-

Ik verfcheen dan, door een Procu- gen hield.

reur, in dien Raad, en zei, dat ik geen
een woord meer tot nader uitleg van die

Briefte zeggen had, dan ik haare Edel-
heden mondeling, en fchriftelyk , reeds

had geantwoord.

Men vraagde my naderhand, of ik dan
niets ter wereld meer hier op te berig-

ten had ^ Ik zei, dat 'er nog eene zaak

was, die ik hara- Edelheden , uit eerbied

voor zyn Edelheid , niet had gezegt ^

om dat ik altyd gedagt had , dat zyn R-
delheid het zoo ver niet zou hebben la-

ten komen , dat ik zou moeten zeggen
,

't geen zyn Edelheid zeer wel wilt, en
't geen zyn Edelheid ook de Heeren
Raaden bad moeten zeggen, en zoo wel

S toonen,'
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DeSchry-
vcrtoond
cnidclyk

i'oordete

Raad de

Brief van

Mey.

Waar uit

de zelve

zien kon,

dat de
Schryver

volflagen

onfchul-

dig was.

Over
welke
Brief den
Raad zeer

verwon-
derd

Hond.

toonen, als zyn Edelheid dien Brief van

den zf. September getoond had, en dat

ik, nu gedwongen door den Regter,

dit nu voor haur Agtbaarheden zou o-

penleggen. Ik zeide dan by gcfchriftc,

dat, zoo 't zyn Edelheid geliefd had,
dezen Brief, die ik in Mey des zelven

jaars gefchrceven had , aan de Hceren

zoowel, als dien van September, te too-

nen (dat zyn Edelheid had behoorcn te

doen) dat de Heeren Raaden dan klaar

zouden gezien hebben , niet alleen wat
ik 'er mede meende, maar dat ik 'er ook
onmoogelyk door verflaan kon, 't geen

zyo Edelheid haar Edelheden daar van

wys gemaakt had, namclyk , dat ik 'er

niet anders, dan pohtique zaaken , en 't

uiterfte gevaar van die Landvoogdyjdoor
kondc verftaan , 't geen ook zy , nu
mifleid zynde, daar door hadden veritaan,

maar 't geen haar Edelheden dan 'er on-

mogelyk door zouden hebben konnen
veritaan. En dewyl zyn Edelheid die

Brief had agter gehouden , die ik zeer

wel will, door wie zy aan zyn Edelheid

befteld was, en waar van ik een affchrift

bewaard had , dat ik die derhalven nu
daar op de tafel van haar Agtbaarheden

nederlei, op dat het dezen Agtbaaren

Raad gelieven mogt uit beide die Brie-

ven onpartydig te oordeelen, of ik niet

het grootfte gclyk ter wereld had, en of

ik my wel eeenigermate daar in met zaa-

ken van Regeering, en ook anders dan

wel met zaaken van myn ampt , en dat

wel zeer billyk, bemoeid had.

Zoo ras de Leden van den Raad dezen

Brief zagen, ilonden zy zeer verfteld 'er

over , hoe een Opper-Landvoogd van

Indien, die regt en geregtigheid by uit-

ftek aan allen behoord te handhaven, zoo
een onvoorzigtig ftuk aan een Predikant

doen , en zich zelven , en alle de Hee-
ren der Hooge Regeering , zoo maar
wagen , en ten toon Hellen durfde , daar

hy.by zig zelven immers wel will , en
vaftlkllen moell: , dat ik zyn Edelheid

van het tegendeel zeer licht overtuigen

kon, zoo ik daar van een affchrift (dat

wel te denken was) mogt bewaard heb-

ben.

Men gaf den Fifcaal een affchrift van

dien Brief, en hy ging die den Heer van

Ricbeck in de Vergadering van haar E-
delhedcn toonen > dog zyn Edelheid

,

die dit niet vcrwagt had, had de ftout-

heid niet van te durven loochenen , dat

ik dien Brief in Mey aan zyn Edelheid

gefchreven had, vreezende, met reden,

dat ik zyn Edelheid dat zoo wel , en
zoo klaar , zou hebben konnen bewy-
2cn , dat loochenen daar niet veel aan

geholpen zou hebben.
Dicrhulven quam de Fifcaal, de Heer

Bitter met dat bericht weder, dat zyn
Edelheid hem niets tegen dien Brief inge-

bragt , of altoos niet geloochend had

,

den zelven ontfangen te hebben.

Men ontflocg my daar op aanftonds Waar op

van verder uitleg hier over te geven ,
^^" ^'^^^

men doemde, by eenparigheid van Hem-
schryver

men, den Fifcaal zoo wel in myne als van alle

in zyne kollen ; dog men eifchtc van verdere

my , om zvn Edelheid eeen verdere deur "'"^og'i'S
' '

j r f
° 1 j 1

ontfloeg,
van quaad-ipreeken over te laten, dat ik ^jts ^yn
zoude bcëedigen , dat ik ook waarlyk zeggen

op geen politique zaaken gezien had, 't
beëedi-

geen ik zeide met een gerufte gcwifle te S^""^^*

konnen doen, alzoo ik dat nooit in myn
gedagten gehad had. Van zulken von-
nis waren zeer weinig of geen voorbeel-

den, alzoo dit een doemen van haar E-
delheden zelf in de koften was.

De Fifcaal, die, zoo myn bericht is En den

van goede vrienden , die dit zeiden uit Fi'caal in

zyn Edelheids mond te hebben , tegen ^^^^^
zyn zin , en tegen vooi^^ee w.iarfchou- doemde,
wing , dat hy niets ten vijynen lafte in

die papieren , die men hem gegeven had,
maar wel veel voorzigtigheid, vond , en
niet anders te gemoet zag , C""n in de
korten gedoemd te werden, en Mie het

egter bclaft was , my te moeti dag-

vaarden , verzogt nu zyne, en^ yne
,

koften wederom.
Hy kreegze j maar haar Edelheden Zeldza-

maakten aan den Raad des Gerechts be- n^e be-

kend , dat zy over zulken vonnis zeer ^f"'^""-

verwonderd waren , en in 't toekomen- haar Edel-

de te gemoed zouden zien , dat men den heden aaa

Fifcaal, als hy ex officio iemand daagde, ^"^'\

niet weer in zyne koften , en ook in die

van zyn Party , maar zoo zoude doe-

men, dat hy maar zyn eigen koften te

dragen had.

De Raad gaf haar Edelheden hier op
£,[^^^^.

(zoo my bericht is) weer dit edelmoedig op zeer

antwoord, dat zy nooit nalaten zouden edelmoc-

zulken vonnis weer te wyzen , als hen '^'S ^^}'

zoo klaar bleek , als hen nu gebleeken
^^°°^

*

was , dat de Fifcaal , of die hem zulks

gelaft hadden, niet anders voorhadden,
dan om een cerlyk Man , die volflagen

gelyk , en niets misdaan had , maar te

quellcn, en dat het niet billyk was, dat

een Man, die geen fchuld had, en vcr-

ongelykt wicrd, nog kollen dragen zou.

Ik wil wel bekennen, dat ik, weten- Al't wel-
de, dat ik een goede zaak had, voor zoo ke voor

verre geruft, en in myn gemoed verze- <ien

kerd was, dat ik het, zoo my regt ge-
fj-IJoon^"^'

fchiede , wel winnen zou ; maar over- van zyn
wegende, met hoc Groote Hceren, te onfdmld

weten, de voornaam fte van gantfch In- Z"^\
dien, ik (fchoon onfchuldig 'er in bc- ,",'„

draaid zynde) te doen , en hoe ik die verwag-

alie nu, fchoon zoo onnoozel zynde , te- tingzeer

gen had , zoo vreesde ik , op zyn beft ^'^l"'^:gj^

geno-
"'
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niet te weten , dat ik zyn Edelheidgenomen, fchoon ik het al won^ daar-

om ten minllen myne kollen te zullen

moeten dragen, om dat ik niet denken
kon, dat de Raad des Gerichtes , we-

dit vonnis vlak tegen haar E-
zelfs was , en dat die koften

tende dat

delheden

(gelyk gcfchied is) uit Compagnies Caf-

fa weer zouden nweren betaald werden^

het vonnis zoo zou hebben durven uit-

fpreeken ; dog de tyd heeft het zoo ,

tot verbaazing van aUe,die toen op Ba-
ta-via waren, geleerd. Zy preezen 't ook
alle, waren over ray verblyd, mispree-

zen zeer het onvoorzigtig doen van de

Heer van Riebeek , en een van zyn Ne-
ven was de eerfte , die my deze blyde

tyding met veel verheuging quam me-
dcdeclen , voegende daar by , dat zeker

Heer zyn Edelheid, daags voor de uit-

jjeraden had , het

alzoo het zeer

zyn Edelheid

fpraak van 't vonnis, ^
dog daar by te laten

,

waaribhynclyk was , dat

het verliezen , en ik zegenpraalcn zou
de. Dog zynZLdclheid, die in alles on-

verzettelyk v/4s, en daar cere in ftelde,

van zyn hoofd te volgen , was 't ook
hier in> ^aar heeft daarmede voor de

feheele, wereld betoond , wat voor een
leer \-\-j was , my iets doende , dat ik

nooit-. ISn hem verdiend heb , of dat in

de ïjedagten van een braaf Heer (ik zwy-
ge van een Opper-Landvoogd van In-

dien) ook nooit behoorde op te komen,
en waar over ik den befcheiden Lezer
verder zelf oordeelen laat , of het een

Heer van die rang voegde , om een cer-

lyk Predikant tot een verklikker van zyn
Landvoogd te maken, en dat zelfs tegen

zyn beter weten aan , met een verkeerde

uitleg aan myne woorden te geven , en

dan nog andere , door 't vertoonen

van mynen eenen Brief, en door 't agter-

houden van den anderen ,te willen doen
gclooven , dat ik 'er niet anders door
verftaan kon , dan 't gene zyn Edelheid,

en de andere Heeren ook , door zync
miflciding, daar door verftonden, niet te-

genftaande hy in zynherte wel beter wift,

dat ik daar aan onfchuldigwas,behalven
dat ook myn geheel verderf van zoo een

zaak , als zy my tegengevallen had , af-

hing. Ook paft het zoo een Heer im-
mers niet een Brief, door my aan zyn E-
delheid alleen voor hem , en in 't byzon-
der gefchreven , aan anderen , en veel

min in een Vergadering , en dat nog
met zoo quaaden toeleg, te toon'en. Een
zaaak , die geen opregt Hollander (ten

waare hy zoo een Brieften goede, of in

een noodig voorval wilde gebruiken) ge- I gevoeglyk geagt de Lyften der twee laat-

ge,

ooit ergens in de allerminfte reden van
misnoegen heb gegeven, ten ware daar me-
de, dat ik alleen myne Overzetting des By-
bels met alle magt , en befcheidenheid
voort gezet, hoewel ik altyd zyn Swa-
ger , de Heer Lddckker , zedig , en zeer

omzigtig behandeld, en met lof van zyn
Eerwaarde daar over gefchreven hebbe.
Zyn Edelheid leefde niet lang 'erna, maar
fchreef egter zeer bitter over my na 't

Vaderland, en men heeft (zoo ik geloo-
ve) de goedheid voor zyn Edelheid ge-
had, van zyn Edelheid te gelooven,en
my noit,dan eens vrugteloos, te hooien j

maar om my zeer onbillyk te handelen

,

en (mogelyk daarom , om dat de Edele
Compagnie door zyn toedoen die dubbele
koften vnn den Fifcaal dragen mocft, die

zyn Edelheid zelf had behooren te dra-

gen) twee kiften van my aan te houden,
dat ik geenzins verdiend heb, maar wel
dat, dat de Heeren myn rcgt, en ook dat
van haar Edelheden door zyn Edelheid
gekreukt, hadden gelieven te handhaven.

Dit heeft my wel eenigzins buiten
myn beftek van Jmboina vervoerd , dog
het was my onmogelyk , om van eene
zaak, die Kerkelyk was, te fpreeken,of
ik moeft te gclyk van dat gene, dat daar
toe betrekking had, en 'er ook aan vaft

was , mede handelen , alzoo ik mynen
Lezer anders te verre , en na Batavia
zou hebben moeten wyzen, om die zaa-

ken tegen malkanderen te vergelyken

,

en na te zien, daar ze door my hier met den
anderen geheel en al in haren zamenhang
afgehandeld, en zoo kort, als 't ons mo-
gelyk was , voorgedragen zyn.

Na dat wy nu 't voornaamfte , den
Godsdienft, en 't Kerkelyke in Jmboina
rakende , aangemerkt hebben , hebben
wy noodig geagt hier by deze navolgen-
de Lyften te voegen :

Te weten , een Lyft van de Heeren
Predikanten , die op Amboina van den
beginne af, tot in 't jaar 1722.., zyn ge-
weeft.

Een Lyft der Predikanten, die op de
Eilanden Honimoa , en ook van die op
Ok?«, gelegen hebben.

Nog een Lyft van de Predikanten, zoo
als zy alle jaar zyn by een geweeft , om
daar uit te konnen zien , hoe klein de
meeften tyd, het getal der Arbeiders in

dien grooten oegft geweeft is.

Alzoo nu de Kerkcnraad van ouds her

uit Predikanten , Ouderlingen en Dia
kenen beftond , zoo hebben wy niet on-

woon IS te doen.

De Hecre vergelde zyn Edelheid dit

nooit , maar vergeve het zyn Edelheid
gcnadelykj fchoon ik opregtelyk betui-

|
April door den Heer Landvoogd de //^<.r(

S i en

ften liier by te voegen ; waar nevens wy
met een letter nog te zeggen hadden

,

dat de Diakenen in 't jaar 1690. den 1 1.



I40 AMBONSCHE ZAAKEN
en den Raad van ons gefchcidcn , en als

een Vergadering op zig zelven gclleld

zyn, gelyk zy den 19. Juli daar aan ook

artchcid van ons genomen hebben.

Wy hebben hier ook een Lyll van de

by rcekcning jaarlyks-geblckene midde-

len der Armen , om te doen zien , dat

die het daar rcdelyk wel Itellen konnen.

Gelyk mede een Lyit van de Propo-

nenten , in Amho'ma gemaakt. En ver-

mits de CommilliirilTen Politicq mede in

die Vergadering zitten , hebben wy 'er

mede een Lylt van hen, zoo verre wy
die bekomen konden, en eindelyk nog
een Lyft van de Krankbczoekers , by-

gcvoegd ; waar mede wy die Kerkelyke.

j
en de zaaleen, den Godsdienll raakende,

' befluiten.

VYFDE HOOFDSTUK.

LYft der Ambonfche Predikanten. Lyfl der Predikanten op Honimoa. Ah ook

'jnri de [-"redikanten «;/> Oma. Lyfi der Predikanten ^'an Amho'inn , zoo als zy

•van jaar tot ja.ir te zanten V>- luaren. Lyfi der Ouderlingen , en der Diakenen.

Diakony 's Middelen der ylrmen op Amboina. Proponenten in hïik>6\x\o. gemaakt

.

Policique Commiirariffen. Krankbezoekers in Amboina.

LYST der Ambonfe Predikanten

in 't gemeen , die 'er ooit van

het jaar 1615-. tot het jaar 1712.

gevveeil zyn.

Lyft der

Amborfe
Predikan-

ten.

van tot

c
Afpar Wiltens 161 f
Scb. Dankiarts 1618

Adriaan Jakobs- lóii

zoonHulfebos.

Jak. Antoniszoon Dub- 1ÖZ3

beldry k.

Rogier Henrikszoon, of löif
ook Rogerius genaamd.

Jan du Praat löif

Wouter Melchiorszoon lözö

Vitriarius

Helmichius Helmichü
Joannes Theod. Heem-

fledc

Julhis Hcnrnius

Jakobus Vertrecht

Marinns Gideonszoon
van den Houten

Jan Janszoon Priferius

Daniël Sonneveld

Jan Janszoon Priferius

Jan Janszoon Bmnd
Deed i.. Springtogten,en 1642.

was weer hier.

Joh. Claaszoon Bakus
Henrik Pontkafen

Joannes Pontanus

Henrik Hartong
Petrus Appeldoorn

Philippus de Vriefc

Daniël Brouwerius

Jakobus Rogerius
RemetusRingius. In 't

jaar löfo. den iJ. Ja
nuari uitgekomen.

1Ö31

1631

1633

1634
I63f

I6j6

1639
1641

1(542

:643
1646

l6fo
löf I

i(5fi

I6f3

löf4

löZJ*

l62i
löizobiit

lóif

162Ö

163 jobiit

1652

i634obiit

1634
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laten volgen , dog om geen twee lyftcn

byna van een en 'c zelve te geven , zeg-
gen wy alleen, dat deze aan het Hoofd-
K-^fttcXFicloria als valle Predik anttn ge-

legen hebben, uitgenomen de volgende,

die op Hoiiimaa, en op Owwgcplaailtzyn.

i68o
1681

168 1

1681

1682.

i6Sz

Cornelius van der Sluys 1678

Zacharias Cuheing
Alexandcr Carpius

Carolus Vonk
Ifaac Hellenius

Mattheus Hek
Rombertus de Vos
Cornelius van der Sluys 1684
Heniicus Schoonebeek 1Ö84
Petrus Dix 1684
Francois Valentyn lóSó
naBandadogquam weer 1688

Cornelius van Bruirel 1687
Petrus van der Vorm irtSp

Nicolaus Hodenpyl lópo
Henrik Willem Gordon 1691

AndreasLamb. Loderus 1691

Joannes Stampioen 1691
Abrahamus Feilingius 1691
Herm. Colde deHorn 1(^9}

Petrus Bierman 1693
Banda

,
quam weer 1609

Chriltian. Fryrf. Nucclla 1694
Nicolaus Hi^enpyl 1694

quam weer 1699
Corneliiy Coutcrier

Ludov:cii5 de Mcy
Thomas vanSimey
Dirk Maartens

Chrirtianus Poleman
Abrahamus Parent

Abrahamus Witzonius
Jacobus van der Vorm
Wilhelmus Spandauw
Fi'angois Valentyn
Arnoldus Brants

Nicolaus Groenewouc
Antonius van Brummen
Carolus Gcorg. Serruus 171 f
Engelb.Cornel. Ninaber 1716

1694
lópó

1701

1701
I70i

1701
170Z

1705

1704
1707
1709
1711
i7if

tot

1678
1680

1684
lóSiobiit

1681

1684
i684obiit

1Ö90
iö84obiit

i68f obiit

1687

1Ö94
1691 obiit

1698
1691

1691
1692.

1695

1694
1702
1698 na

1702.

1703 obiit

1698
1706 obiit

1694 obiit

1700
1701 obiit

1709
1711

i7ir

Adolf van der Win
Jacobus Renet
Joannes Wenting
Philippus Capelle

Paulus Taats

N. Nicolai.

1716

1718
17Z1

i7zr

1721

1725

1702 obiit

1708
1708 obiit

1712
1718
1715-

1716

1725

1722

Nu zouden wy hier opweleenbyzon-
dere lyil van die Predikanten, die aan 't

Hoofd- Kalleel Ficloria gelegen hebben,

LYST der Predikanten, op Ho-
nimoa gelegen hebbende.

R Ogicr Henriks

Jullus Heurnius

'uan tot

i62f 1626
IÖ33

van tot

i6^j 1649
i6)-o löfoobiit

irtff I óf6 obiit

i6f9 löj-p

1660 lööo obiit

1661 1663 obiit

1064 j(56j-

i6(59 1671

1672 1672

1673 i6j6
i6yy 1078 obiit

1678 1679
löSi 1682
löSi i684obiit

1690 1693
1693 1694
1Ó94 1697
1697 '7°^
1701 1704
1704 1705
1706 1709

LYST van de Predikanten op
Oma geplaatfl.

van tot

Odef. van Akendam 1 662 1 664
Corn. Rouwenius 1670 1Ö70 obiit

Jan Janfz. Brund

Philippus de Vriefe

Joannes Brou^bron
CorneliusJanfonius

Cornelius Wahant
Joann. van den S weerden

Jacobus Montanus
Albertus Struys

Gualterus Peregrinus

Joannes ab Englifch

Cornelius de Leeuw
Haac Hellenius

Rombertus de Vos
Petrus van der Voiin
Abrahamus Feylingius

Nicolaus Hodenpyl
Chnlt. Frcd. Nucella

Dirk Maartens
Abrahamus Parent

Dirk Maartens.

Lvft der

Predi-

kanten ,

op Honi-
moa gele-

gen heb-

bende.

Jacobus Montanus
Albertus Struys

doe weer van
Cornelius van der Sluys

Cornelius van Bruiïel

Herm. Colde de Horn
Ludovicus de Mey.

1Ó71 1672

1672 1Ö72

1674 1676
lójy 1678
1691 1 691 obiit

1694 1697
1697 1700 obiit

Als ook
van de

Predi.

kanten op
Oma gc-

plaatft.

Lyft der

Ouder-
lingen en
der Dia-

kenen.

OUDERLINGEN.
In 't jaar 1648.

Domingus de Lmia.
In 't jaar 16fó.

Henrik Wynantszoon,
Domingus Parera.

In 't jaar 16fj.
De zelve.

In 't jaar löfS.tot 1660.
Henrik Wynantsfoonj

Ba^

DIAKENEN.

In 't jaar 16f6.
Georgius Everhardus Rumphius,
Steven Frederiksfoon.

In 't jaar 16yj.
De zelve.

In 't jaar löfS. tot 1660.

Pieter de Graaf,

S 3 Ja-
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OUDERLINGEN.

Barent Jansfoon , Borger Kapitein
,

Thomas Rodrigos.

Jan Gilamina.

In 't jaar i6óo. tot \66t. in Scpt.

De zelve.

In 't jaar \66t. den z8. Scpt.

Barent ]'AX\%{cion ^ivas tut den ii. Juni 1665.

Abraham Wittel<am.

Thomas Rodrigos, Opper- Inlands Meejler.

Jan Calamina.

Tn 't jaar 166^. den 12. Sept.

Abraham Wittckam, Kapitein.

Dan. vanden Bol!c//^« xijnnidat in Barent

Jansfoons plaats^ die ziek was ^gekoren is.

Thomas Rodrigos

}m\ Calamina.

In 't jaar i(j<54.

Abraham Wittckam,/»/ Feb. dat na Ba-

tavia vertrok.

Daniël van den Bolk, tot den 4. Juni^en

toen vervangen door

Adriaan van Lier, Winkelier^ dog^alzoo

PoUticq Lidwas , vrygekeurd^en op fJoni-

moa., ah de I, gekomen den z^. Maart:

op Sweerdii voordragen in zyn plaats.

Francifco Mole, Pati van Siriforri,

In 't jaar i66f. den 4. Aug.

Abraham Wittekam, Kapitein.

Jan Camerik , den 26. Mey al.

Thomas Rodrigos.

Jan Calamina , den %. Sept. voor goede

dienjlen bedankt , en vervangen door

Don Salvador Jansfoon , Pati van Halong.

In 't jaar 1666. den zf. Aug.

Jan Q-xmt\\\^.,vervangen dcnzelvenjaare door

Nicolaas Snyders, Kapitein.

Jacob Creuger, den 20. Juli.

Thomas Rodrigos.

Don Salvador Jansfoon.

In 't jaar 1667, 1668, 1669.

De zelve.

Dog \66-). Willem vanZyll i;oor Creuger

tot den 1

1

. Mey 1 670. Ook Pati Mo-
le nog, en ''er by gekomen in ^tjaar \66j.

Radja Tochaha. EnopOma ]ixn Claas-

foon, Mr. tot Caybobo, tot lójt.toe,

dat Jan Claasfoon Salaraena bedankt is.

In 't jaar 1670. in Juni.

Nicolaas Snyders.

Willem van Zyll, tot den 11. Juli.

Thomas Rodrigos.

Don Salvador Jansfoon.

En in Juli van 'Zyll vervangen door

Pieter de Cok.
In 't jaar 1^71.

De zelve.

Henrik Dam.

NSCHE ZAAKEN
!
D I A K E N E

Jacob Pel Ie.

N.

In 't jaar 1660.

Pieter de Graaf, tot den 5 . Maart.

Jacob Pelle, Krankbezoeker.
In 't jaar léói.

Matthcus Berkman.
Willem van Zyll, vervangen door

Adriaan van Lier, den 22. Juli.

Joannes de Cater, den 8. Jug.

In 't jaar i66z. den 28. Maart.

Dietlóf. van der Beek.

Nicolaas Spiering , tot den 13. Sept.

afgezet is , en doe vervangen door

Jan Camerik.
In 't jaar 1663. den 12. Sept.

Jan Camerik.

Jacob Creuger , Vryman van RoernatigAj

den 1 2 . Juni gekoren.

dat

In 't jaar i66f^f .

Jan Camerik. ^

Jacob Creuger.

\

In 't jnar i66f. en 1666.

Jacob Creuger, tot den zo. Juli 1666^

Warnerus Nys, Procureur. Dog vertrok

ditJaar in Julij vervangen door

Adriaan de Wit.

Van 't jaar 1666. tot 1668.

Jacob de Jong.

In 't jaar i66p. en 1670.

Jacob de Jong,

Jan Poveret.

Tn 't jaar i6jr.

Jacob de Jong, tot den 8. yfug.

Jan Povciet.

[oanncs
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OUDERLINGEN.
En op Honhnoa in Pati Mole 's plaats

,

Adruan JVlalaroeroe , Mr. Titfi-way.

In 't jaar 1Ö72.

Pieter de Cok, vertrok na Batavia.

Hendrik Dame.
Jan Poverct , m Cok 's plaats.

Thomas Rodrigos.

Don Salvador Jansfoon.

Op Oma , den z. Dec. Paulo Hhockom
lan Oma , en Francifco Mole ontjlagen.

In 't jaar 1673. in Feb.

Henrik Dame , vervangen den \ 4. "juni door

Jan de Ruyter.

Jan Poverct, den 14. Feb. "Oervangen door

Jan Camerik.

Thomas Rodrigos.

Don Salvador Jansfoon.

OpHoniiiioa den 20. JaniCoxn. Picterfz.

In 't jaar 1674. den 18. Sept.

Jan Camerik.

Jan de Ruytery«//» Juni 1673.

Thomas Rody^os,/o? zyn dood toe.

Don Salvador Jansfoon , den t6. Juni

- ontjlagen»

Jeremias Aodrigos , verving hem.

In 't jaar i67f. in Jan.

Jan Camerik, ontjlagen.

Jan de Ruyter.

Nicolaas Snyders, in Camerik's /»/«<??ƒ.

In 't jaar 1676.

K^nrik Dame.
Nicolaas Snyders.

Jan Calamina.

Domingos Qucljo.

In 't jaar i67'7.

Henrik Dame , vervangen door

Van Hommeren.

Anthony Erhard , overleden
.,

en den 5.

Mey vervangen door van Thyc.

Jan Calamina , Domingos Qucljo, f« vind

op Oma. Jan Claasfoon , il/?(/?(fr tot Cay-

bobo -weder.

In 't jaar 1Ö78. den 8. April.

Ifaac van Thye, den p. Mey.
Thomas van Hommcrcn.
Jan Calamina.

Domingos Queljo.

En op Honimoa Cornclis Pietersfoon.

Op Noejfalaoet voor Malaroeroe

,

Johannes Cayhatoe , Pati T'itatvay.

In 't jaar 1 679. in Feb.

Jan de Ruyter, en Nicolaas Snyders, ^f»

19. Juny.

Jan Calamina, Domingos Qiielo.

In 't jaar 1680.

Nicolaas Snyders.

Jan de Ruyter.

De zelve Inlanders.

In 't jaar 168 f,

Cafpar Dinckels.

Nicolaas Snyders.

De zelve Inlanders.

In 't

DIAKENEN.
Joannes Moris , va» den 8, ^Hg.

In 't jaar 167*.

Jan Poverct, tot Juli.

Joannes Moris,
Thomas van Hommerén , de» f. Juli in

Povcret's plaats.

in 't jaar 1675.
Joannes Moris,

Thomas van Hommcren , vervangen door

Joannes van Bcufccom, van denii^. Juni.

In 't jaar 1Ö74.
Joannes van Beufecom, tot Juli y vervan-

gen door

Henrik Leydekker , den 10. Juli.

Rogier van Houten.

in *t jaar I67f. tot 1676,

De zelve.

In *t jaar 1676. en KÏ77,

Ifaac van Thye, tot den p. Juni 1677.
Frans Colyn.

Jofua Braconier, den j>. Juni 1677.
In 't jaar 1678.

Jofua Braconier.

Cafpar Dinkels.

In 't jaar 1679. den 12. Juni.

Cafpar Dinkels.

Louis Mignon.

In 't jaar 1680.

De zelve. *

In 't jaar löSr.

Frans Cólyn.

Chriitoffel Boudewynsfoon Cloofter.

Ia 't
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OUDERLINGEN.
In 't jaar 16S1.

Cafpar Dïnkels.

Nicolaas Snyders.

In 't jaar 1685.

Cafpar Dinkcls.

Jan de Ruyter.

Domingos Queljo.

David de Fret is.

In 't jaar 1684.

De zelve.

Den 1 4. Juw op Honimoa gekoren

Anthoni Mayaflan , Radja üelat.

En ging de voorige af.

in 't jaar 168 f. en 1686. den 14; Feb.

Msnrilc Leidckkér.

Louis Mignon.
De zelve Inlanders.

In 't jaar 1687. den zo. Aug.

Jan de Ruyter.

Louis Mignon, dog vervangen dit zelve

jaar door

Cafpar Dinkels.

De zelve Inlanders.

Op Oma den f. Pati, Salvador Jansfoon.

In 't jaar 1688.

Cafpar Dinkels, den i. Juli vertrokken.

Jan de Ruyter.

Matthys Molkman, den 5. Sept.

De zelve Inlanders.

Op Honimoa Anthoni Mayaflan.

Op Noejfalaoet Joh. Cayhatoe, nog.

In 't jaar lóSp.

Matthys Molkman.
Hcnrik Leydekker.

David de Fretis.

Bernhardus de Silva, Radja Soya.

In 't jaar lópo.

Dirk Raufcher.

Henrik Leydekker.

David de Fretis.

Don Salvador.

In 't jaar löjjt. den 3. Sept.

Jan de Ruyter, in Sept.

Dirk Raufcher.

Antoni de Soyfa, Radja NoeJJanivel.

Don Salvador.

In 't jaar i6p2.

Adriaan Bockhout.

Ambrofius Spelt.

Domingos Simau, Orangkaya Baguwala.

Domingos Latoemeten, dito van Latoe-

balat.

In 't jaar 1(^93.

Ambrofius Spelt.

Bartholomeus Qoz\.^den z^.Jug.

Domingos Latoemeten.

Domingos Ufpeflï.

In 't jaar i6<jj^. in Aug. verkiez.

Bartholomcus Coek^vertrok den 11, Juni doe

Lodcwyk van Barthem, vervangen «aden

19. O^iober door Paulus de Brievings.

Frans Colyn.
Bern-

DIAKENEN.
In 't jaar 1682.

De zelve.

In 't jaar i68j.

Jochem Engel.

Uaac de Viffcher.

De zelve.

In 't jaar 1684.

in 't jaar i68f. en i68($i

Adriaan Boekhout.

Atnbrofius Spelt.

In 't jaar 1087.

Jan Hansfoon Dji.

Dirk Raufcher.

\
In 't jaar 1688* \.

Dirk Raufcher.

Adriaan 't Hoofd.

in 't jaar 1685».

Adriaan 't Hoofd.
Hans Groo.

1 6po. den 1 r . April op haar zelven geftcld»

Picter van der Poort. ") . ..

Paulus de Brievings. > "jj^^^
JzcCaüanhijOrangkayaHativej ^'

Hans Groo.
In 't jaar löpi.

Picter van der Poort.

Paulus de Brievings.

Pietcr Hoogèboom.
Mattheus Latoepan, Pati Jlang.

In 't jaar i5p2.

Pieter van der Poort
, gaat af,

Henrik de Wind.
Pietcr Hoogèboom.
Andries Nyendaal.

Mattheus Latoepan.

In 't jaar löpj^

Andries Nyendaal.
Hendrik de Wind.
Mattheu' Hehoewat, Hoofd van Tawini^

Adriaan Kakclaar.

in 't jaar 1694. den 13. Aug,
Joannes van Brakel.

Henrik van den Berg.

Adriaan Kakelaar.

Mattheus Hehoewat.
. In 't



Domingus Queljo.

VAN DEN GO
OUDERLINGEN

Beinhardus de Silva.

Domingos Ui'peffi.

In 't janr löpf.
Henr. de Wind, in deplaats van Brievings.

Frans Colyn.

Cafpar Lopis , Pati van Seylale.

Bernhardus de Silva.

In 't jaar i6p6. den 14. Aug.
Ambrofius Spelt.

Henrik de Wind.
David de Fietis, Orangkaya van Erna.

Cafpar Lopis.

In 't jaar lóp/.

Bartholomeus Cok.
xT.mbrofius Spelt.

David de Fretis.

Domingus Qiieljo, Radja Kilang.

In 't jaar i6p8. den 6. Aug,
Adriaan Kakclur,
Bartholomeus Cok.
Zacharias Bintang

gus Queli

In 't ja;v/i 6pp. den f. Aug.

Hans Metflei/
Adriaan Kakelaar.

Pedro Le'i/chenila, Pati van Halong.

Zacharias Bintang.

In 't jaar 1700. den 4. Aug.
Hans Groo.
Hans Metfler.

Pedro Lekchenila.

Bernhardus de Silva , Radja Soya.

MajaJJan en Kayhatoe nog op Honimoa en

Noejfalaoet.

In 't jaar 1701. den 3. Aug.
Huybert de Vlieg.

Hans Groo.
Domingus Queljo, Radja Kilang.

Bernhardus de Silva.

In 't jaar 1702. den z. Aug.
David Eversdyk.

Huybert de Vlieg.

Domingus Qiieljo.

Ifaac Ferdinandus , Orangkay van Latoe-

hoehalat.

En op Oma, in des overleden, Salvador

Jansfoon 's plaats den t j . Maart gekoren

Salvador Ferdinandus ( alias , Latoe
Roehoe Peffi) Radja Haroeko.

In 't jaar 1703. den 8. Aug.
Hans Metfler.

David Eversdyk.

Mattheus de Fretis.

Ifaac Ferdinandus.

In 't jaar 1704. den 4. Aug.
De zelve.

Dog Antoni Mayafïan den zf . Fehr. 0-

verlcden zynde , is op Honmoa gekoren

Ifaac Pati Naya , Pati van Jtawakka,
en van deze tyd af zouden de Buiten-
Ouderlingcn om de i.jaren verwijfden.
III. Deel. In

D S D I E N S T. i^
DIAKENEN.

In 't jaar i6pf . den 17. Aug,
Abraham Pietersfoon.

Zacharias Bintang.

Joannes van B rakel.

Henrik van den Berg.

In 't jaar i6pö. den 14. Aug.
Huybert de Vlieg.

Ide Haneveld.

Abraham Pietersfoon.

Zacharias Bintang.

In 't jaar 1ÖP7. den ij". Aug.
David Eversdyk.

Jacob de Roy.
Huybert de Vlieg.

Ide Haneveld.

In 't jaar i6p§.

Frederik Twyflel.

Abraham Pairas.

David Eversdyk.

Jacob de Roy.
In 't jaar lópp. den f. Aug.

Abraham Pietersfoon Meerman.
Fredrik TwyfTel.

Abraham Patras.

Hans Waas.
In 't jaar 1700. den 4. Aug.

Pieter Caddel.

Gerrit Wefthoven.
Abraham Pietersfoon.

Hans Waas.

In 't jaar 1701. den 3. Aug.
Reynier Harmansfoon,

Jacob Caftanha, Orangkay vanHative.
Piercr Caddel.

Gerrit Wefthoven.
In 't jaar 1702. den 2. Aug.

Gerrit Welihoven.
Everhardus Hidding.

Joannes Michault.

Jacob Caftanha.

In 't jaar 1703. den 8. Aug.
Willem du Rieu, tot den 10. December»

Everhardus Hidding.

Joannes Michault.

Frederik Twyflel, van den 10. December.
Hans Waas

In 't jaar 1704. den 4. Dec.
De zelve.

In
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OUDERLINGEN

In 't iaar lyof. in Januari.

Abraham Pietersfoon.

Hans Metfler.

Mattheus de Fretis.

Domingus Qucljo.

Den i8. Fcbr. in Joannes Cayhatoe 's

plaats gckoren op Noejpilaoet ,

Thomas Fransfoon , Radja Amct.

En voor Salvad. Ferdinandus op Omaj

Joris Laroe-Lori, Paft Cariboe.

In 't jaar 1706. den 10. Aug.

Hans [acob Wirth.

Abraham Pieter.-foon.

Domingus Queljo.

Jacob Callanha , Orangkaya van Hative.

En op Honimoa ,

Thomas Neira Pati Ouw , den \o. Feb.

In 't iaar 1707. den 15). Jan.

Hans Jacob Wirth.

Joannes Michault.

Jacob Caftanha.

Mattheus de Fretis.

Op Noejfalacet ^

Cornelis Roey Pati , Pati Ahoho.

Op Oma
,

Salvadoor Ferdinandus, Radja Haroeko.

In 't jaar 1708. den z8. Maart.

Abraham Pictersioon.

Matthys Grocneveld.

Mattheus de Fretis, Orangkay van Oma.

Chrilloffel Lukasfoon , Pati van Soya.

Antoni Latoepefll, Pati Ihamahoe.

In 't jaar 1709. den iz. Febr,

Matthys van Groeneveld.

Abraham Pietersfoon.

ChriftofFel Lukasfoon.

Henrik Gomis.
Op Oma^

Mattheus HatalabelH, Prf/i Hoelalihoe.

Op Ntiejfalaoet ^

Jonas Tapirifa, PatiAbobo.

In 't jaar 1710. den 12. Febr.

Jan Louis Munniks.

Joannes Michault.

Pieter Lopis.

Henrik Gomis.
Op Honimoa^

Hans Latoekari, Radja Oelat.

In 't jaar 171 1.

Jan Louis Munniks.

joannes Michault.

Pieter Lopis.

Joannes de Silva.

Op Noejfalaoet.

-Hermannus Telapoeti , Radja Titaway.

Op Oma.
Michiel Sopatana, Radja Samet.

In 't jaar 171 2,.

Cornelis Jansfoon Mars.

Klaas Simonsfoon Haak.

Joannes de Silva.

Hans Waas.
Op Honimoa.

Adriaan Paoeta , Pati van fijouw.

ONSCHE-ZAA-KEN
DIAKENEN.

In 't jaar 170 f. den ip. Jan.

Hans Jacob Wirth.
Nicolaas M-icquelin.

Fredrik Tvvyflcl, tot den 13. O£lob.

Hans Waas.

Jan Louis Munniks, van den i}. O^ob.

In 't jaar 1706. den io. Jan.

Jan Louis Munniks.
Matthys van Groeneveld.

Nicolaas Macquelin.

Joannes de Silva , Radja Soya.

In 't jaar 1707. den ip. Januari.

Jan Louis Munniks.

Matthys van Groeneveld.

Henrik van Hooglhaten.

Joannes de Silva.

\

In 't jaar 1708. den 22. Kaart.

Henrik van Hoogflraten.

Coriielis J-ansfoon Mars.
Pieter van den Hove.
Pieter Lopis, Orangkaya van Hatala.

In 't jaar 17CP. den 12. Febr.

Cornelis Jansfoon Mars.

Pieter van den Hoven.
Klaas Simonsfoon Haek.

Pieter Lopis.

In 't jaar 17 10.

Klaas Simonsfoon Haak.

Lodewyk RenelTc.

Jacob Boon.

Hans Waas.

In 't jaar 171 1.

Klaas Simonsfoon Haak, bleef op verzoek

der Diakenen , en des Kerkenraads.

Lodewyk van RencfTc.

Jacob Boon.

Hans Waas.

In 't jaar 171 2.

Henrik 't Hoofd.
Bartholomcus Leydckker, tot Nov.Yji^,

Ipert Woutersfoon van Maarhuyfcn.

Joris Waas.

DIJ'



VAN DEN GODSDIENST. H7

DIAKENVS-Middelen van den Ar-
* men in Amboina.

in.

In ''t jaar
Diake- KJöo, in Maart

Siiddden ^Jf'
denij.Sepc.

Tan den ï'^'^'» ?" Scpt.

Armen in I(J(j2., in April.

IC)(Ï3 , in Aug.
I(J5f , in Maart.

i(Jtf5, den 2. April.

Ontf: Ryksd. 1014 17 o

Uitgave (^30 j5 o

lö'67, in Juni.

1Ö70, den ƒ. Sept.

K571 , den 31. Aug.

16J2.J den p. Juli.

KÏ73, den f. Juli.

IÖ74, in Jan.

i57<J, den 4. Aug.
i(ï77, den 3. Maart.

1^78, den 6^uli.

lój9y deiyio. Sept

1Ö80, de/ 4. Sept.

1681,

iö8f j den if. Maart.

1087, den 10. Sept.

1688, den 3. Sept.

lö8p, den ZQ. Odob.
löpi, in üétob.
idpz, den ip. Aug.
i(jp5, den 17. Sept.

i<ïP4, den if. Sept.

1 öpf , den 10. Oólob.

löpö, den 2,4. Sept.

I(5p7, den i(5. Oélob.

i<jp8, den 18. Sept.

J6pp, den 10. Sept.

1700, den Ij". Sept.

1701,

1702, den 7. Sept.

1703, den 10. Sept.

tot

170^, den 28. Feb.

1707, den 28. dito.

1708, den p. May.

170P, den 30. Feb.

1710, den 30. dito.

1.71 1 , den 30. dito.

1712, den 30. dito.
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PROPONE NTEN
Ih Amboina gemaakt.

In 't jaar I6f3.

Propo- Tyf« P<j« , een Inlander , heeft , eer hy
tienten in J Hhoekom van Hatiie wierd , menig-

maal geproponeerd, en, zoo men hem Amboina
liever tot het Predik-ampt gevorderd gemaakr.

had , zóu hy mogelyk nooit tot zulken
deerlyk einde, van gevierendeeld te wer-
den (gelyk wy elders bevorens aanhaal-
den^ gekomen hebben.

Ih 't jaar ióf4.

Joannes vander /f'^ee^Vvoyoncnt alhier:^

komt ook in 't jaar iój8. den 24. Juni
dus trouwende, voor.

In 't jaar lóöf.

Joanties de Graaf den 13. Apiil (vol-

gens bekomen verloF van Batavia van
haar Edellieden) ondervraagd , en met
eenpaarig genoegen als Candidatus Theo-
logie door D. van Sweerden aangenomen,
om weekelyks te proponeeren , welk
Examen in 't bywezen van D. D. de

Buck, en Caron , mitsgaders van de Ou-
derlingen, en Diakenen, fVittecam,Ca-
merik , Thomas Rodrigos , Sahadoor Jani~
foon, Creuger^en fi'^ernenis Nys gefchiedj

waar op toen door hem ook een verzoek
op den I . Augufty gedaan is , ten einde
men na Batavia om zyne verdere bevor-
dering fchryven wilde, 't geen hem ook
is tocgeftaan. Hy vertrok in J.anuary

166Ó. als Proponent na Banda^ en komt
in November des zelven jaars al als o^

verleden , voor.

In 't jaar 1671.

Stonden de Heereü Zeventienen aan
de Indifche Kerken het maken van Pro-
ponenten, en Predikanten, toe.

In'tjaïlr 1674,

Cornelius van der SJuys wierd den 10.

Juli dezes jaars Proponent gemaakt. Hy
wierd (na goedkeuring der Regeering
van zyn Examen) door D. Strays onder-

vraagd, is eenparig zeer lofFelyk in zyn
antwoorden bevonden ^ weerdig gekeurd,

en kreeg den 27. Augufti zitplaats met
een raadgevende ftem i dog met verplig-

ting van j als de Vergadering dat begeer-

de , op te ftaan. Hy verzogt den 1 1

.

Juni in 't jaar 167^. alle Zondag te pre-

diken, 't geen van den Heer Landvoogd,
alleen voor de Zoldaaten in 't Kalleel

,

toegeftaan is. Hy wierd door zyn Ed.
na Haroeko gefchikt

, gelyk dat ook by
den Kerkcnraad zoo goedgevonden is.

Hy^ en D. Caheyng^ zyn den ló. Jan.

1676. na de Diakenen gcplaatil:. Men
vond goed hem den 21. Januari , en in

November des zelven jaars, op Catuarien

te leggen, Den 17. Juni verzogt hy
T z voor-
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voorfthiyvcns na Batavia , en quam in 't

jaar 1677, na den j. Mey weer aan 't

Kalleel , hebbende zcdeit zyne verplaat-

zing van CaTfiarien in 't laatftc des voori-

gen jaars tot nu toe om gewigtige rede-

nen op het Dorp Oma gelegen. Hy
wierd den 8. April 1678. tot l-'rcdikant

gevorderd"

In 't jaar i67f.

Zacharias Kaheyng ^ den \z. Februari

als Krankbczoeker hier in Vergadering

vcrfcheencn zynde , wierd bevonden by
zyn Examen, op den 10. Juni voorge-

vallen, in de kennifle zoo der H. God-
geleerdheid, als van de Hebreeuwiche en

Grickze Taaien, zeer crvaaren te zyn, in

zoo verre dat zynen Examinator^ en al-

le de verdere toehoorders , daar in een-

paarig genoegen hadden. Hy wierd den

II. dito by de Regeering ab Proponent
goedgekeurd , verzogt ook op die zelve

dag zicplaatll te hebben, 't geen tot den
li. dito, ter tyd hy onze belydenis on-
derteekend zou hebben, uitgefteld wierd.

D. Percgrinus was by dit examineeren niet

ffeweeft, waar over de Commidaris na
de reden den 12. Juni vraagde j en 't

antwoord 'er op was, om dat hy 'er zwa-
righeid in vond om hier Proponenten te

maken , voor zoo verre dat tegen de ^-
ila Synodalia 11:reed.

De Regeering nam die zeer qualyk,en

verbood dat zulks niet meer gefchieden

zou , alzoo men gehouden was hier in

de ordres der Heeren Zeventienen, in 't

jaar 1671. over dit ftuk ons bekend ge-

maakt, te volgen.

Ook was 'er D. Struys , op Haroeko
toen zynde, ook niet tegenwoordig ge-

weell, die zich hier over volkomen zui-

verde , en zeer goede reden van zyn af-

wezen gaf.

^ Hy bleef dus Theologie Candidatus tot

den 7. Maart 1677. Wanneer tot Pre-

dikant, by een Examen, alwaar ook de
Heer Landvoogd , en zyn Raad , mits-

gaders de Heer Landvoogd van Teniate,

en D. Burum tegenwoordig was, gevor-
derd, enden if. dito zoo na Ternate ge-

zonden.

In 't jaar 1Ö77.

JeAnna Chijloffel Stevens ^ den 2.3.Ju-
ni met cenpaarig genoegen ondervraagd
en zeer bcquaam bevonden zynde, is ten

cerften als Proponent na Randa gezon-

den, na dat hy,even als de twee voori-

gc, cerft op den 4. Aug. zyne zitplaats

na de Diakenen bekomen had.

Zedert dien tyd zyn 'er in /Iviboina geen
Predikanten meer gemaakt.

P O L I T I Q U E

commissarissen!

Van 't jaar i6f8. tot lööi. wanneer ul-

timo Juni vertrok.

ANtoni van Voord , die vervanger Politiqae

•was van Kapitein Paulus Andries- Commif.

zoon VilTcher. f'"'^^''-

In 't jaar 1661.

Antoni Hurdt, Koopman.

In 't jaar i66z. den 13. Sept. intrede

tot 16Ö6.

Maximiliaan de Jong.
In 't jaar 1666. den 14. Juni.

Gcorgius Êverhardus Rumphius.
In 't jaar 1667. den p. Maart.

Antoni Hurdc.

In 't jaar 1671. den 20. April tot 1(574.

hoewel de Jong in 't jaar 1673. 't nu
en dan ondertullchen was.

Jan de Vogel.

In 't jaar 16^4.
Jacob de Jong. \

In 't jaar 1676. in Jan. tot Mai 1680.
dat na Batavia vertrok,

Willem van Zyll.
^

In 't jaar lóSo. tot 1 681. in Sept,

vertrok.

Gerard van de Voorde.
In 't jaar löSi. tot in Od. 1684.

Jere.mias van Vliet.

In 't jaar 1682. in Oft. by de Ficq^s
vertrek , terwyl van Vliet Gezag-

hebber was : tot December.
Ifaac van Thye , Hoofd tot Hila.

In 't jaar 1682. in Dec. weer tot
in Oftob. vertrok.

Jeremias van Vliet.

In 't laatll van 1Ö84. tot 1687. in Juni,
dog was Rumphius den i j-. Jan. 1687.

't eens.

Willem Bafting.

In 't jaar 1087. den 10. Juli tot 6.Fcb.
1691. dat llierf.

Henrik Crudop.
In 't jaar 1691. den 28. Feb. tot Mai
1602. dog is den Fifcaal de Bocq

'er den 14. Dec. eens gcweeit.

Joanncs Moris.

In 't jaar i6<)Z. den 21 . Mai , tot Juni
i6p4. dat vertrok.

Matthcus Schcnkenberg.
In 't jaar löpf. den 18. April tot

Juli 1696.

Comelis Stul.

In 't jaar 169(5. den 14. Juli, terwyl
de Heer Stul Gezaghebber was.

Gcorgius Êverhardus Rumphius.
In 't jaar 1(597. ^^^ 4- April tot 1701.

Cornclis Stul.

In
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In 't jaar 1701. den 24. Maart tot den

2f Febr. 1709. dat door haar Ed.

Ed., als ongedoopt zynde, af-

gezet is.

Salomon Storm.

In 't jaar 1709. den 18. Maart toti7ii.

den 16. Dec. dat op zyn verzoek

afging.

Pieter Nuyts.

In 't jaar 171 o. den 16. Dec.

Joannes Philippus Sipman.

In 't jaar 171 2.

Jacob Bottendorp , tot 171 f.

In 't jaar 171 f.
Pieter Gabry , . . iji^. tot ijip. dat

Gouverneur van Bancla wierd,

Rochus Hollaar.

KRANKBE ZOEKERS
In Amhüina.

In 't jaar lófp. den 6. Maart, en den
Mai.
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TAn Jn
J Jacob

roerïeden den 9. Feh.[nnsfoot^ al 01

[acob Pelle.

Willem Oharles.

In 't jaar 1660. den ip. Maart.

Jacob Peil e.

Pieter de Graaf.

In 't jaar \66i. den 16. Maart.

Jacob Pelle.

Tiberius Pelletier , bleef hier tot 1663.

vertrok na Batavia , lag in '/ Gafikuis

als Krankhizoeker.

Daniel Nieuwkerkc, van Alkmaar.

In 't jaar 1662. den 2i. Maart.

Arnold Bertrand, aan 't Kajleel^ den 12.

December ivierd hy Schoolmeejier der

lüjeer op nieuw ingeftelde Duitze School.

Joannes de Graaf. Idem , na Noejfalaoet

geplaatjl. En verzogten deze twee hare

verdere bevordering.

Matthys Jansfoon van Dort , op de TVal-

vifch , komt den 4. April aan Land.

In 't jaar 1Ö65. en 1664.
Bertrand.

Joannes de Graaf.

Jacob Antonisfoon.

Jn ''t jaar 1Ó64. den z. Januari verzoekt

de Graaf weer zyne bevordering ; en

ivierd hem een Text gegeven om na vyf
cf zes weeken te proponeeren. Hy ver-

zegt , als Proponent op NoelTalaoet
,

even gelyk bcvoorens D. Joann. van der
Wee

,
geplaatll te werden. Jn Maart

wierd hem tyd geHeld , om voor de Ver-
gadering te prediken > dog in September
quamen klagten over hem , dat hy op

NoeOiilaoet op eigen gezag predikte ; hy
loochende dit ^ en bewees het met Sweer-
dii getuigenis ; en kreeg daar op weer een

Text 2 Cor. v: 21.

In 't jaar \66f.
De Graaf TO^r^/ Proponent den i. April.

Michiel Jacobsfoon, komt met d'UlylTcs
aan '/ Kafiecl.

Michiel Maartensfoon.

Jacob Antonisfoon , op Oma gelegd van
bet Kafteel.

In 't jaar i(56(ï.

Michiel de Geus , aan '/ Kafteel.

In 't jaar 1067. den 9. Maart.
Jacob SeytSj op Oma gelegd -^ dog in OH.

in '/ Ziekenhuis Schaftmeefter.

Jeremias Swikker,^•^« /)£-/ƒ/, opHonimoa.
Jacob Antonisfoon, op Manipa.

Den p. Maart zegt de politique Commif'
faris Hurdt den Kerkemaad aan

,
dat dt

I. op Oma, de z. op Honimoa, en de

3. cp Manipa zou geplaatft werden.
Adriaan Verfteeg, op Noejfalaoet.^ dog in

Oclober op 0}na; en Swikker op Noef-
falaoet.

Michiel de Geus, in OElober aan '/ Ka-
fteel nog.

In 't jaar 1668, den if. Maart.
Nicolaas Pauro , op 'tfcbip Pegti.^ toen in

Ambon leggende.

Adriaan Verftccg, op Caybobozj. Maart.
Michiel de Geus, in Juli op Oma. Dog

kort 'er aan weer aan '/ Kafteel^ alzoo

Jacob Seyts in Juli of Aug. fticrf.

Jeremias Swikker, iiog op Honimoa.
In 't jaar i6(5p. den 1 1. Feb.

Jan Jansfoon van den Weerde, geordon-
neerd op Honimoa den f . Maart.

Jeremias Swikker , op Oma. Dito in

Alaart aan '/ Kafteel.

Pieter Sadelaar , den ip. Alaart gekomen.
Werd gelegt op Honimoa.

Martinus van der Werve, dito op Mani-
pa gelegd.

Michiel de Geus , aan '/ Kafteel.

In 't jaar 1670.
De zelve , en quam den 11. Alaart
Joannes Barfelaar en

Swikker op Honimoa.

In 't jaar \6j\.
De zelve, en den zf. Februari

.... Welkum, met 't fchip Batavia.
Michiel de Geus , aan '/ Kafteel nog.

In 't jaar 1672.
Joannes van der Weerde, ftierf in Febr.

op Honimoa.

Michiel de Geus vertrok.

Pieter Sadelaar , aan '/ Kafteel , fchoon
Swikker ouder in dienft was.

Jeremias Swikker, nog op Oma , en ook

op Honimoa.

Huibcrt Spiegel , op Hatoeana gelegd {en

uit 'ternate gekomen^

Martinus van der Werve j»o^ op Manipa.

Ifaak van den Cruyce.

In 't jaar 1673. den 14. Febr.

Pieter Ulrich, op Honimoa gelegd.^
en k»rt

Vr aan op Nocffalaott.

T
3 Mar-
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Martinus van der Wervc , vertrok in,

jipril.

Joahncs \''crhoevcn , o/> Noeffalaoet gelegd^

vertrok ook, vervangen door Ulrichs al-

daar.

Huibcrt Spiegel, den 8. Jnm op Manlm
gelegd.

Joanncs Swikker, nog op Oma.
In 't jp.ar 1674.

Dionyfius de Geus, geivezen Proponent ^

verzogt hier Krankbezoeker , of School-

meefter te z.yn^ is toegefiaan.

Cornelius van der Sluys , den 10. Juli

was als Utregts Student , en Krank-

hezoeker , dit jaar gekomen , is Propo-

nent^ en Predikant geworden.

Jüannes Swikker , aan V Kajleel , ah
Krankbezoeker en Schoolmeejler , en ver-

trok in Aug.

Pieter Ulrichs, komt aan 't Kajleel van

Noejfalaoet.

Huibert Spiegel, nog op Man'ipa.

Henrik Coinelisfoon van Grol , V ge-

maakt in Dec. den 24, van Corporaal.

In 't jaar idyf.
Zacharias Kaheing ,

qiiam weer van Ba-
tavia den 11. Fehruary. En verzogt

ten eerften Proponent te wi rden j wierd

uitgeftcld. Dog den 6. jV/aart eenpaa-

rig bejlootcn hem door Gecommitteerden

by een klein onderzoek ter preiive prepa-

ratoric te ftdlen. Montanus zou het

doen ten overftaan van de Ruyter , en

Snydcrs-fgelykdit den i o.Jnnigefchicde :

en is hem den 5 . Juli zitplaats gegeven

naaft de Diakenen -y en een raadgevende

ftem;

Huibert Spiegel, nog daar.

Henrik van Grol.

in 't jaar 1676.

Huibert Spiegel, aan ''t Kajleel.

Henrik van Grol.

Cafpar Dinkcls , in Febr. gekomen met '/

[chip Outhoorn van Batavia.

Jacob Hcnriksfoon Qxooxï .^den 30. Maart
dito.

Samuel van Heukclom,^i?« 2. April dito
.^

dog vertrok op zyn verzoek als Boekhou-

der.y 'ï geen hier wierd gemaakt.

Pictcr Uhigs.
In 't jaar 1577.

Joannes ChriftofFcl Stevens, den \t.Feb.

in Vergadering. TVerd den 2 3 . Juni Pro-

ponent , op zyn verzoek. Hem wierd op-

gelegd alle veertien dagen onder een Broe-

der eens te proponeeren , V geen den i 3

.

toegefiaan is. ferzogt den 7. Apiil iyd-

bepaling en ondervraagd te werden ; dog

ii uitgefte!d.y vernieuwd dit verzoek den

5.1. Juni .j't geen toen toegefiaan is^ zynde

/^f;« Matth. xxvi. z6. gegeven ^ om veer-

tien dagen daar na onderzogt te wet den.

Gaf cenpaarig genoegen met zyn prediken^

e» bj '/ onderzoek.

Pieter Ulrichs , vertrok in Mey.
Huibert Spiegel.

Curpar Dinkcls, den 7. April ontftagen,

Jacob Hcnriksfoon Croon,
tienrik van Grol.

In 't jaar 1678.

Huibert Spiegel , nog aan '/ Kafteel.

Rutger van Jieek , van Zoldaat den 1.

December '/ gemaakt voor eerfi , en 0/
Oma gelegd.

Henrik van Grolj op Manipa.
In 't jaar 1679. den f. April.

Abraham Coene, aan 't Kafteel vafi.

Jan Symonsfoon. Vind van deze i. niets

verder, dan dat (Jocnc in 't jaar lóSj,

op I/onimoa voorkomt.

Henrik van Grol.

Rutger van Beek , nog op Oma.
In 't jaar ió8o. .-

Rutger van Beek , op Oma.
Antoni Boon, in Juni.

Petrus Poffcndorp, voor eerft.

Henrik van Grol.

In 't jaar ió8r.

Jan van der Nout, den ^i^//pril.

Doedoe Heerfche^ id.

Jan Marchal, id.

Henril^ van Grol, den 3. S^tember óp

Manipa.

Petrus Poffendorp , voor eerft maar ep

Noeffalaoet.

Rutger van Beek , op Oma.
in 't jaar 1Ö82.

Henrik van Grol , op Manipa.
Pieter Poffendorp , op Noejfalaoet.

Rutger van Beek , op Oma.
Antoni Boon. '

'

Jan Marchal, den z. Dec.

In 't jaar 1683.

Antoni Goenen , den 6. Januari óp Ho-
nimoa.

Pieter Poffcndorp, op Oma
.^ dogalzoo''er

twee geftorven waren, aan 't Kafteel ge'

legd.

Den 1^. Sept.'. . Wefcnk.
Philip Goting, quam dit jaar.

Henrik van Grol, öp Honimoa in Cocnc
's plaats.

In 't jaar 1684.
Adriaan de Jong, ook Schoolmeefter.

Philip Goting, v&trok.

Cornelius Huur , den i. Maart gekomen
in Vergadering.

Jan Dirksfoon, dito den 14. Mey blykend,

aangekomen , werd Schoolmeefter^

Henrik van Grol, op Manipa.
In 't jaar i68f . den p. Mey.

Nicolaas Mcys, 't gemaakt van Boekbin-

der, in Juli op Nocfjalaoct.

Jan Dirksfoon.

Adriaan de Jong, in Juli opManipa gelegt.

Henrik van Grol, op Honimoa.

Alle ^. aan 't Kafteel in'tbegmdesjaars^

In'c
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In 't jaar ló'Só.

Genit vander C\imp,''tgemai.ikt defi f. Ja».
Adriaan de Jong, op Honimoa^ en Mani-
pa^ moeji alle tien dagen de Meefiers ca-

techifèeren.

Jan Dirksfoon, aan V Kafteel^ dito.

Heririk van Grol, op Honimoa.-

In" 't jaar 1687.

Jan 'D'nkzooïi^op NoeJJalaoet denzi.Mey.
Doedoe Hceriche, q:iam den 2.x. Aley

^

wierd in yJug. op Oma gelegt.

Gerrit van der Glimp.
Willem Eduarts, den zo. Jug.
Adriaan de Jong, op M>nipa.

Hcnrik van Grol, op Honrmoa.

In 'c jaar 16S8 in Febr.

Jan Dfi-kslbon,»»^ op Noejfialaoet in Apriï^

loopt na de Portugezen in Sept., of daar

ontrent , over na 1'imor.

Henrik van Grol, den 18. Febr. op Ho-
nimoa.

Adriaan de Jong, op^Ahnipa.
Gerrit van der Glimp.
Willem Eduarts , op Noejfalauet ultimo

Ocloher. /
Doedoe Hee,«che, op Oma.

/ In 't jaar löSp.

Gerrit vrirt der Glimp.
Willem Eduarts, aan 't Kafieel voor een

tyd.

Doedoe Heerfche, op Oma.
Simon Coellager, wierd 't ditjaar,.

Adriaan de Jong, op Alanipa.

Henrik van Grol , op Honimoa.

In 't jaar iöi;o.

Doedoe Heerfche, op Oma
.^
vertrok.

Willem Eduarts, op NoeJJ'alaoet^ vertrok

in May.
Pieter Hoogeboom , met Banthem zoo

gekomen , na NoeJJ'alaoct gefchikt., en dat

weigerende^ is den 16. Juni afgezet.

Wynand Verplanken, 't gemaakt in Aley-,

op Alanipa j door D. Valcntyn geëxami-

neerd.

Joannes Walree, dito, dito, op Oma.
Adriaan de Jong , op Alanipa , vertrok

den 13. Jug.

Henrik van Grol, op Honimoa.

Simon Coellager.

in 't jaar löpi.

Wynand Verplanken , op Manipa.

Joannes Walree, den 13. Mey op Oma 0-

verleden.

Willem Losdorp,^f« zo. Jpril gekomen

y

vervangen door

Simon Cocflager, aan 't Kafleel.

Claas Simonsioon, 't gemaakt den 3. yltig.

Henrik van Grol , op Honimoa.

In 't jaar i6nz.

Willem Losdorp, vertrok.

Nicolaas Meys, van Bat.., dog hier 't ge-

maakt ; gaat in Ocleber na Oma , en is

overleden den 18. December.
Simon Cocflager.

- -. :i I j

Wynand Vcrphinkcn, op Manipa.
Jacobus Ooitbrec, 't gemaakt den 7. 'Juli

van Züldaat , en ook Schoolrneefler ge-

maakt.

Henrik van Grol , op AIamp.t.

Jn 't jaar 1693.
Stephanus Foccoma, den iz. Jan. 't ge-

maakt aan 't Kafleel.

Wynand Vcrplanken , cp Oma, den zi.

januari.

Jacobus üoftbree , te laat in de Kak,
en daar over eenige tyd afgezet.

Simon Coeilager , op Manipa , den sü.
Januari.

In 't jaar 1ÖP4.
Balthaf-u- van Veen, vertrok in Afey.

Jacobus Ooitbrec, ber(leid den ii.Jiili.
Simon Coeilager, op Alanipa.

Wynand Verplankcn, aan 't Kafleel.

Henrik van Grol, op Hnimoa.
In 't jaar lópf.

Jacobus Ooflbree , vertrok na den 17,

jluguftus.

Wynand Verplanken, aan '/ Kafleel,
Simon Coeflagcr, op Alanipa.

Henrik van Grol, op Honimoa.
In 't jaar löpfï.

Wynand Verplanken , aan 't Kafleel.

Simon Coe/lnger , op Alanipa , den 18.

December aldaar overleden.

Henrik van Grol, op Honimoa.

In 't jaar 1657.
Wynand Verplanken, aan 't Kafleel.

Henrik van Grol , op Honimoa , en den

8. April ordre van 'er maar twee te hou-

den. Welke den 1 3 . dito in Vergadering

komt } en zal voortaan maar een Gebeds-

doender op Alanipa zyn.

In 't jaar löpS.

Wynand Verplanken, aan 't Kafleel.

Samuel Lambregts, van 'Ternate gekomen
in September.

Henrik van Grol , op Hoftimoa.

In 't jaar 1 6pp.
Wynand Verplanken, na Saparoewa.
Henrik van Grol , op Honimoa.

In 't jaar 1700.

Wynand Verplanken.

Jan Claasfoon Bagyn, 'i gemaakt den 10.

Mey a 24. van Zoldaat, op Oma gelegt.

Henrik van Grol , op Honimoa.
In 't jaar 1701.

Wynand Verplanken.

Jan Claasfoon Bagyn , op Oma.
Henrik van Grol, op Honimoa.

In 't jaar 1702.

Wynand Verplankcn, aan 't Cafleel.

Jan Claasfoon Bagyn, op Oma.
Henrik van Grol, den 4. Alaart overle-

den.^ op Saparoewa ; kreeg geen vervanger.

Alzoo die van de Regeering dat den 24.

Aley 'er om verzogt zynde., den i f. Juli

volgens ordre barer Edelbeden affloegen.

In 't
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In 't jaar 1703.
Wynand Verplankcn , dito.

Jan Claasfoon Bagyn, op Oma, '

In 'c jaar 1704.

Jan Claasfoon Bagyn , op Oma^
Wynand Vcrplanken, dito.

In 't jaar lyof.

Jan Claasfoon Bagyn, op Oma.
Abraham Voorltad

, pas gikomen met de

Vegt , tegen erdre harer Edelbeden ^ op

Manipa gelegd , dog vertrokken, j want
vind hem in September niet meer.

}Vynand Verplanken.

In 't jaar i-jo6.

Wynand Verplanker. , -vertrok den 17.

September.

Jan Claasfoon Bagyn , op Oma.
Samuel Faloers, in September U gem.takty

voor eerft mtar aan 't Cafieel , met 18.

gl. van Zoldaat.

Van 't jaar 1707. tot 171 2.

Jan Claasfoon Bagyn , op Oma.
Samuel Faloers , aan 't Cafieel , den f.
Maart 1708. en bleef dit tot 'tJaar 171Z.

in Mey , dat verloft en vervangen is , doof"

Simon Dol, die aan 't Cafieel bleef ijiz.

\
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KORTE
BESGHRYVING

DER

BOOMEN, PLANTEN,
HEESTERS en GEWASSEN,

In de Eilanden van

A^ B o I N A
,/

VALLENDE.

VIERDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

VErhandeling van de Boomen , en GewalTen van Amboina. Hoedanig 'wy die

opfiellen zullen. Ordre van dit iverk. Fan de Boomen in V gemeen. En in V by-

zonder van de Vrugtboomen tot fpyze dienende. De gemeene Mangga boom. De
Spek-Mangga. De Vleefch-Mangga. De kleine Mangga. De Aapen-Mangga. De
wilde Mangga. Tweederley . Gevaarlykheid van deze Wrugt. Z)f Pauw-boom. De
Scinkerd-boom. De Seigeants-ballen-boom. De Mangoftan-boom. De Kiras-
boom. De Hufiiir-boom. De Doerian-boom. Ferfcbeide zoorten. De Soorfak-
boom. Byzondere zoorten ^er af. De Tsjampedaha-boom. Die driederley zoorten

heeft. De Cattoen-fockom-boom. De Corl-ibekom-boom. De wilde Soekom-
boom. De Boha Mafïï-boom. De Jnmboes-boom. De Roos-geurige Jamboes. De
Watei'-Jamboes. De Swarte Jambocs. De Witte Bofch-Jamböes. De Ceramfe
Jamboes. De Atun-boom. De Anona boom. De geknobbelde Anona-Vrugt. De
Lanfla-boom. De wilde Lanfla-boom. De Djoewat-boom. De Boha-Malacca-
boom. De Blimbing-boom. De Canari-boom. Ferfcbeide zoorten daar van. De
wilde Canari-boom. De welriekende Canari-boom. De Gojava-boom. De Bofch-
Gojava-boom. De Papaja-boom. I'wcederley zoort. De Draken-boom. De Con-
dondong-boom. De Malakfe Condondong-boom. De CoefTambi-boom. De San-
ga boom. De Catappan-boom. De Cadjoe-boom. De Nam-Nam-boom. De Ga-
jarig-boom. De Bilac-boom. De Gnemon-boom. De Kclor-boom. De witte
Moes-boom. Z)e Capoc-boom. Z)^ Zagoe-boom. Nuttigheden vm de zelve. Hoe 't

Zagoe Meel gemaakt werd.

Van de

Boomen

,

en Ge-
waflTen

van Am-
boina.

Us verre nu y^'7?i;oina, zoo vee\

dat Land , of de Eilanden
,

daar onder behoorende , en
de Ingezetenen van dien, als

ook de /.aakenjdaar in voor-

gevallen, betreft , . befchrccven hebben-
III. Deel.

de
,
gaan wy nu over tot ons derde Deel^

(in opzigt van ome Eerfie verdeeiing van
Amboina] om te zien , wat voor Boo-

, en verdere GewafTcn, ons de mec-men,
nigvuldige Boflchen , en akelige Geberg-
ten , die men daar heeft , zullen uitleveren.

V Men
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Hoeda-
nig wy
diecip-

llellen

zullen.

Ordre
van dit

Werk.

Van de
Boomen
in 't ge-

meen.

En in 't

byzondcr
van de

Vrugt-
boomen ,

tot fpy/,e

dienende.

Men moet zig hier geenzins ver-

beelden , dat ik my voor een Botani-

cus , of grondigen Kruyd-kenner , uit-

gave , of' dat ook myn voornemen

is , om hier een Befchryving van 't

Geboomte , volgens de gronden, en

ordre, zoo als de Krtiyd-kunde wel vcr-

eiflchcn zou, op te itellen: v;ant dat la-

ten wy voor de Botanici , en Arizen
,

welker eigen werk dit is, over j maar

wy zullen alleen zeggen , wat hier voor

Boomen, en Gewallen, vallen, dat op-

geven volgens een ordre, die ons het ge-

raakkelyklt wezen , en nogtans het we-
zentlykl'e, 't geen men daar in de Bof-

fchen vind, vervatten zal, het welke wy
kortelyk befchryven , en met zoo veel

afteekcningen , als wy hebben konnen

bekomen, vercieren.

Men moet het ons dierhalven ten goe-

de houden , indien wy nu en dan eens

Boomen , Planten , of Heellers , die juift

van geen eene zoorte , of geflacht,zyn,

onder een mengen, alzoo wy hier niet

anders handelen, dan een liefhebber, die

maar alleen de zoorten , die 'er zyn

,

heeft willen opgeven, om dat die mede
tot de Befchryving van dat Land behoo-

ren, verzekerd zynde, dat als een Bota-

nicus deze zoorten ten naaflen by , zoo

,

als het behoord , bcfchreven ziet , het

hem niet veel moeite kollen zal , die y-

der op zyne regte ordre te brengen.

Wat PZ/ww, die groote Natuurkun-

dige, en onderzoeker van alles, over de

zelve aangeteekend heeft , kan men in

zyn Hift. Nat. lib. 12. tot cap. 27. en 28.

zien.

Om nu dit werk met eenigc ordre , te

beginnen , zoo kan men alles wat de

BolTchen, en Gebergten, v^n yimboina

uitleveren, in drie zoorten, te weten,

onder de naam van Boomen, Heelters
,

en Kruiden, begrypen.

Wy maken dan een begin met de

Boomen , die wy hier driedcrley ont-

moeten.

Daar zyn of Vrugt boomen, of Boo-
men , die tot Timmerhout dienen , en

eindelyk nog een derde zoort , die men
als wilde Boomen aanmerkt.

De Vrugt- boomen kan men weder
onderfcheiden, of in die gene, de welke
ecnige fpyze of drank uitleveren , of in

de Specery-boomen, en waar in zig een

ongcmeene geur en Heflykhcid opdoed,

of in die zoorte, die ofeenigc hars voort-

brengen, ofwel maar eenige welrieken-

de Bloemen geven.

Onder de Vrugt-boomen zullen wy
die eerft opnoemen , en befchryven , die

maar blootelyk gegeten werden zonder

dat zy eenigcn drank uitleveren.

Boomen , tot Spyzc dienenck.

Onder de Vrugt-boomen ken ik 'er De ge-

geen, die een heerlyker , en fmaakely- meene

ker Vrugt üitleverd,als de Mangga-boom. Lq"!^'"

Van de zelve zyn verfchcide zoorrcn,als

by ons van de Appelen; dog wy zullen

eerfl: van de gemeene handelen.

De Boom zelfis zeer groot, dik, hoog,

en ruig van Aam , breidende zich zelven

zeer wyd uit met zyn dikke takken, die

gantfch niet fterk , maar bros , en der-

halven niet anders , dan tot brandhout

bequaam zyn.

De bladen die dik , zeer vaft,en glad,

en die geel van ribben, even verre van

een zyn , en die niet verre van malkan-

deren , en enkeld ilaan , zyn wel zoo

fpits als een Okkcr-nooten-blad , heb-

bende de lengte van zes of zeven , en de

breedte van tuflchen de tweeden drie dui-

men. Ook ziet men in 't midden een

dikke ribbe, die zig aai^vcderzyden uit-

zet, ofuitpuild. \
Zoo lang dit blad nog cong is, ver-

toond het zig bruin, en glaov^/an ribben,

zynde dan vel glad, maar nog (lap. De-
ze komen niet overal te gelyk , maar aan

de eene of de andere zyde voort.

Zyn bloeizel, dat van een zagte lief-

felyke reuk is, ziet men aan lange trof-

fen wyd-uitgcbreid hangen , waar aan

men kleine Bloemen v,in vyf witte bla-

derkens verneemd , die wat na agtercn

toe overgcbog^n zyn, op welke ook ee-

nigc geele vlci;jc;is zyn , behalven dat

zy in 't midden ook vyf korte witte

vezelkens hebben, die rondom een groen
plant-knopje ftaan , waar op zig nog een

ander kleiner knopje , dat geel is, ver-

toond, uit het welke de Vrugt zooda-
nig voortkomt, dat de meeftc bloenèm
te vergeefs afvalt , en dat 'er niet boven
vier of vyf Vrugten van yder trosje te

regt komen.
De Vrugt is van groote ontrent als

een Ganzen ey, en ook zoo byna van
fatzoen, ofwel als een groot Enden ey,

zynde aan de eene zyde wat plat gedrukt,

en agtcraan wat dikker, dan voor, daar

zy wat fpitzer is.

Zoo lang zy nog maar half ryp zvn,
vertooncn zy zich bleck-groen , en van
groote als een Hoender ey ; maar , ge-

heel ryp zynde, heeft men 'er die geheel

goud-geel, en ook wel andere, die nog
zeer groen, en wel zoo groot zyn, en
die ook nooit anders werden.

Men fchilt 'er deze fchil, die dun is,

af, en dan vertoond zig rondom een

groote platte korl , die 'er van binnen

in zit, en een byzondcr zappig,draadig,

en zeer aangenaam vleefch, dat men 'er

nicc
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niet af ccten kan, zonder dat het zap y-

mand langs de handen , en armen loopt.

Binnen in die korl is nog een andere plat-

te korl , met een wit en bitter vliesken

'er om.
De Ickkerny van deze gemeene zoort

van Maiigga 's (onder welke nogtans de

grootrte de befte zyn) is met geen woor-
den uit te drukken, en als men die regt

ryp, en goed aantreft , zoo kan men
zig daar aan naauwlyks verzadigen , zyn-

de ten deelc zeer aangenaam zoet , en

ook iets van 't rynfche hebbende , dat

zeer verquiki, behalvcn dat men 'er ook
een aangename geur by ontwaard , die zig

alomme door 't Bofch , of daar die Vrugt
is, verfpreid.

Daar zyn 'er j die de ]\'hngoflan boven
deze Vrugt verheffen j maar de lekkerny

van die Vrugt duurd n^y veel te kort 'er

toe, om haar die rang te geven, gelyk

wy nader zullen zeggen.

Men heeft \^n deze Vrugt, als zy nog
onryp is, eeVgrooten dienll in de huis-

houding, e/ wel de zelve, die men by
ons van dji^ Appelen heeft, alzoo zy uit-

nemend goed tot Appelmoes, Taarten,

Koeken , en meer andere zoorten van

fpvzen zyn, in welke zy een ampère rin-

fche fmaak , die zeer verquikkcnd is
,
ge-

ven. Eenige zoorten der zelve vallen

vry wormfleekig , alzoo 'er een worm
midden in groeidi dog andere zyn goed,

en gaaf.

Men legt de zelve ook wel in pe-

kel , 't zy met eenig vulzel van Rits-

jes, Moftaart, enz. en by de Portugezen

Md/igga Ratsjado gzn\\.\\md^ 't zy zonder

het zelve, om ze zoo als een Sultzel op
een Rei ze mede te nemen, hoedanig zy
ook wel , geconfyt zynde , vervoerd

werden j maar dan vallen zy my wat te

zoet, en men is dan geheel buiten ftaat,

om over deze fchoonc Vrugt te oor-

deelen. Deze zoort werd door de
Heer van Rheede in de Hortus Malaba-
ricus in 't /. Deel , en door Nieuixjhof

in zyn Gezantfchap na China fol. Zi6.

2ccr wel afgebeeld, en dat is de reden,

dat men 'er hier geen afbeelding van
ziet, alzoo wy liefll iet nieuws willen

geven. Behalven deze gemeene zoort,

zoo heeft men 'er ook meer andere.

De Spek- De groot lle zoort noemd men Spek-

MïDgga. Mangga's, oi Mayigga Dodol^ zynde van
grootte als een kleine Meloen , of als

een Pompelmoes , wel anderhalf pond
fwaar, en voor wat fpits toeloopendc.

Deze zyn wel zoet; dog vry rynfcher

van fmaak, dan de andere, en van bin-

nen niet hoog- geel (gelyk de voorige)

maar bleekagtig, ook niet hairig, en vry
veel in lekkerny van de voorige verfchil-

lendej immers die ik op Batavia gege-

ten hcbbc , heb ik zoo bevonden.
Schoon zy nu zoo veel grooter, als de

gemeelde AlaKgga^ is, zoo heeft zy dog, na

evenmatigheid van hare grootte, een klei-

ne korl.

Oorfpronkelyk vallen deze op Ceylon^

en op de Malabaarfcbe kufl j dog ik heb
op Java, ook zeer fchoone gezien , die

waarfchynelyk door de Portugeezen 'er

gebragt zyn
,
gelyk zy nu ook op Celebes

hier en daar gevonden werden j dog
men zegt , dat deze vervoerde zoo
goed van fmaak niet zyn, als die men op
Ceylon ., en Alalabar , ziet , en voor al

werden die van Goa zeer geprezen.

Men zegt my , dat 'er van deze zoort

zyn, die zig van binnen roodagtig ver-

toonen; dog die heb ik nooit gezien.

De gemeene Alafigga 's vallen over-

vloedig in jimboina ; dog deze Mangga
Dodol heb ik 'er nooit gezien, en geloo-

Ve ook niet, dat zy 'er valt.

Behalven deze heeft men nog een der- p^
de zoort , die men Flcefch- Mangga 's \htkh-
noemd, om dat het vleefch dezer Vrugt Mangga,

wat vafter,dan dat van de gemeene Mang-
ga 's , en zoo geel niet , als dat van de

andere , maar roodagtiger is. Zy zyn
grooter, of altoos dikker , dan de ge-

meene Mangga 's , maar op verre na zoo
lekker niet , zynde veel geelfcher , en
geilder van fmaak. Zy blyven ook groen,

al zyn zy volkomen ryp.

Men heeft nog een zoorte , die niet pg i^jgj^g

veel van de _g?»zf fwin gedaante, en groot- Mangga.
te, verfchild, waarom zy de kleine ge-
naamd werd ; dog zy is al mede zoo lek-

ker niet , als de zelve. De Boom is ook
zoo kloek nog zoo fterk niet, en veel klei-

ner en fmaller van blad ; ook is de Vrugt
van weinig agting, weidende voor een
wilde gerekend. Zy zyn als een Hoen-
der-ey van grootte.

Nog kleinder , dan deze , zyn de pg ^j.
Japen - Mangga 's , die byna van pen-

fmaak , als de Vleefch - Mangga 's ,
Mangga.

zyn.

Deze Boom is wel zoo hoog van ftam,

als de gemeene Mangga 's-boom , kleiner

van top, en ook kleiner van blad.

Als deze zoort volkomen ryp is, zoo
werd zy zeer bruin , en is van vleefch

ook rood.

Zy zyn groot van korl , weinig van
vleefch , en , nog niet ryp zynde , zoo
zuur, dat zy bequaam zyn, om 't gebit

te bederven, waarom men de zelve ecrft

wel ter degen moet laten ryp werden.
Zy gelyken zeer wel na de wilde Mang'
ga 'j, dog 't vleefch zit zoo vaft niet aaa
deze, dan wel aan de andere korls.

Deze vyf zoovtcn werden gemcenelyk
onder de Tamme Mangga 's gereekend.

Van deze hebben wy geen afteekening

V i kon-



De wilde

Maiigga.

T\Vee-

dcriey.

Gevaar-

lykheid

van deze

Vrugt.
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konnen bekomen j maar behalven deze is

*er nog tweedeilcy zoort van •u;ilcle

Mangg.i's.

De cerfte is veel hooger en rechter

van Ihm , langer , en llapper van blad

,

als de tamme; ook zyn de Vrugten brce-

der, grooter als de zelve, en vry platter

by de itcel, geknobbeld, en na 't einde

toe fpits uitloopende. Zy zyn bleek-

groen , zoo glad niet als de gemcem , en

van binnen mede zoo geel niet, maar na

den bleeken trekkende ,
grof van draa-

den, vezeliger,dan de ^e?wff«?, zoo zoet

ook niet , en vry grooter van korl, dat

zoo veel minder vleefch 'er om geeft. Zy
werden ook wel een maand of anderhaÜ

later , dan de gemeene , ryp.

Men heeft nog een zoort , die vry

wilder, dan deze cerfte , is , hebbende wel

even eens zoo een ftam , en blad > maar

een veel kngwerpiger-ronde,zeer ruige,

en leververwige Vrugt , die een zeef

groote korl , en weinig vleefch 'er aan

heeft, dat zeer laf, en plat van fmaakis.

Deze ccrfte zoort werd nu en dan nog
wel raauw gegeten ; maar de tweede

nooit> dog, gekookt zynde , werd die

nog wel eens in de fpyze van den Inlan-

der gebruikt, om 'er een rinfche fmaak

aan te geven.

Wy vertoonen u hier op de Pla?.t No.
I. een teekening van de eerfte zoort der

ivilde Mangga-boomen , met haare blocf-

fem, en Vrugt, die ook volllaan kan,

om een denkbeeld van de tamme te ge-

ven.

De Aiangga's werden op Jaz'a wel twee

maanden eer ryp, dan om de Ooft, (in

Amhoina . Rarida , enz.) en men heeft

2C in Amhoina gemeenelyk in de maan-

den van November en December ryp.

Hoe lekker ook deze Vrugt is, zoo

is zy ook, zoo men die niet voorzigtig,

en matiglyk eet, zeer gcvaarlyk , alzoo

zy vogtig, en heet is, en 'er door haar

groote hitte, ten ecrilenzeer licht koort-

zen, roode-loop, en andere ziekten, op

volgen 5 dog als men 'er veel brood toe

eet , heeft men geen fchade daar af te

vcrwagten.

Men heeft- op HiU een fchoon Mang-

ga's-Bofch^ en aan 't Kafteel Fitforia

vcrfcheidc Plantagien van Mangga's- too-

rnen, die ook een fchoone lommer ge-

ven, hoedanig ook de (Jhinecfche ftraat

voor den brand , in Januari in 't jaar

1686. voorgevallen, beplant, en door

deze Boomen ook zoo bclommerd

gcwecft is , dat men op 't midden van

den dag zonder Zonnen -fcherm aldaar

gaan kon, vermits de kruinen der Boo-

men de gantfche ftraat overfchaduwden.

Het is een Vrugt , die mceft overal in

Indien valt , en die hier in Amboina niet

De
Pariu.v-

büom.

MEN, PLANTEN,
' zeer oud is: want voor de tyden van de

Heer de FLiming waren 'er weinig ; maar
de meelte heeft hy laten planten, behal-

ven eenige in Mardheyka , en Halong ,

door de Heer Padbrugge geplant.

Ik heb in Banda, en elders , nog een

Vrugt gezien, die men Paww nocmd
,

groejende aan een grootcnwyduitgcbrei-

den Boom } die veel grooter van blad

is , dan de gemeene Mi^/.'g^^^-bladeren

,

zynde ook ronder , en 't eenc blad ook
wel langer als 't andere. Zy ftaan zonder

ordre , met troepen by een , ontrent

een duim breed van malkanderen , en

hebbende een bloeifl'el , en Vrugten by-

na, als de _^(r»?rraeA/^«^giï'i, dog die bei-

de vallen wat langer in de Pauiv , als in

de tamme Mangga's , hebbende ontrent

de fteel mede een bult aan de cene zyde.

Men ziet 'er nu en dan vry dikke Boo-
men af.

De Vrugt gelykt ook zeer wel na een

Mangga; hoewel zy WCL7.00 rond, en

geelfcher van fmaak is ; iK. «^ zy behaag-

de my in verre na zoo niet ^ als de regte

Mangga. \Wy vertoonen dezen Boom No. 2.

,

met zyne Vrugten na 't leven geteekend.

Daar is nog een zoort van een Boom, DeStin-
die men de Stinkerd-hoom noemd, en die kerd-

cen veel rcgter ftam , en zoo grooten boom,

kruin niet,als de_g^?»f?/?c Mangga's-boom,
heeft j dog de bladeren des zelfs zyn wel
anderlialvc houtvoet lang , en wel een

hand breed , vertoonende zig wel het

grootfte aan de jonge Boomen , waar
aan zy donker-groen van vcrw , en ook
vry vaft en ftyf zyn,loopende aan 't ein-

de fpits uit.

In 't midden ziet men een groote rib-

be, die vry wat uitpuild, waar van de
dwars-ribben , even wyd van een , af-

loopcn

De bloeflem heeft grooter , en bree-

der troften aan roode fteelen , en de bloem-
kens zclft zyn ook grooter, dan die van
de gemeoie Mnngga's , vertoonende zig

mede vyf in getal , dog fchoon purper-

rood , hebbende van binnen een geel

knopje, waar uit de Vrugt voort komt.
Deze Room bloeid in Februari , ook

wel in Maait ; maar men heeft geen ry-

pc Vrugten voor 't begin van 't Rcgen-
zayzocn, in May of Juni, dat cgter de
eenc tyd wel wat later, als de andere ,

valt, tr wagten.

De Vrugt is vry grooter , als de gemee-

ne Mangga'

s

, ronder, en de fpits bene-

den zoo krom niet.

Zy zyn van buiten donker-groen van
vcrw, wat ruw, bleekagtig van vleefch

van binnen; maar zoo hairig , nog zoo
zappig niet, als de rechte Ma?igga. Ook
hebben zy een groote korl zynde in

verre



i^S^At^t^t: ifc/^

.





En GEWASSEN van AMBOINA. 57
verre na zoo aangenaam mee , als de l

j\Ian^ga-v ïugt; maar lynfch vanfmauk, >

en wat harsagtig , zynde ook onaange-

naam en zeer Iterk van reuk , in zoo

verre, dat het verveeld, 't geen ook de

reden van deze hare benaming is, alzoo

men niet eigentlyk zeggen kan, dat zy

ftinkc, maar wel dat zy z,eer zwaar van

reuk is.

Zy werden, gclyk ook de Mangga's-

hoornen , zeer veel door de Vledermuizen

voortgeplant , die daar fterk op aazen,

en zoo ras de korl maar hier of daar van

de eene of de andere Vrugt ter neder

valt , en wat aarde vat , zoo groeid zy

ten eerften zeer weelderig op.

Zy valt op Jdva^ als ook in Amhoina^

Banda , en in meer andere Oollerfche

Geweften. Dog werd voor een quaade

Buurman gehouden, alzoo zy al 't voed-

zel der andere byltaande GewafTchen

onttrekt.

Zoo men ^^el van deze Vrugt eet,

heelt men JR' nog meer quaad af te

vreezen , al/van de Mangga's , alzoo zy

veel heetc/ zyn , en voor al moet men
ze niet é'eten , dan wel ryp zynde •, en

dan vallen zy rynfckagtig-zoet.

Ik geloof, dat men die gelloofd, ook
als de Mangga"i ^tow. konnen gebruiken

j

dog heb dat nooit gezien, waar van my
de reden onbekend is.

De Ser- Men heeft nog een andere zoort van
geants- een Vrugt , die men Sergeants-halUn
ballen- noemd , en die aan een Boom groeyen,

dewelke
,
gelyk mede de Vrugt , zeer

veel gelykenis na deze Stinkerds en Stin-

kerd-boom , heeft , verfchillende alleen

maar wat in 't blad, dat veel fmaller is,

en hebbende byna een en de zelve purpe-

re bloeffem; dog de Vrugt is langer, en

fpitzcr , ook wit , lekkerder , en ge-

zonder van vleefch , dan de Stinkerd
,

zoo hitzig nog ook zoo vezclig of hai-

rig niet , en geenzins die zwaare reuk

hebbende.

Men ontdekt van binnen een groot

langagtig pit , wel drie of vier duim
breed lang , en wel een groote duim
breed, rondom 't welke het vleefch zitj

maar dat van binnen in zig een groote

iangc korl heeft, die bruin is, en zig in

twee deelen fcheiden laat, en dan , ten

eerften geplant zynde , weeldrig voort

groeid j dog zoo men 'er lang mede wagt,
en ze droog laat werden , wil zy zoo
niet voort.

Zy vallen op "Java , en voor al op
Bata via, in een croote menigte.

De Man- Dat de Mangoftan-hoom in zich zeiven
goftan- een hcerlyke boom is, die een van de
boom.

lekkerfte Indiaanfche Vrugten uitleverd,

kan niemand, die deze Vrugt geproefd
heeft, tcgcnfpreeken.

üp 7'^'Z/'(3, Bantam^ op Mal.icca , en
elders daar hy in zyn tigcn grond is,

werd het een vry groote en kloeke
Boom j maar hier in ylmboina heb ik 'er

maar weinig af gezien , en deze waren
nog zeer klein , Ichoon zy al ecnigc

jaaren gcliaan hadden.

Deze Boom heeft een weke ftam,die wit,

dog vau binnen bruin is.Ook een groot valt

blad ) dat wel vier ofvyf duim lang , en on-
trent drie duim breed is. Langs de middel-
rib 5 die dik is, loopen veel dwars-ribbenj

niet nevens malkanderen,maar wat van een
ftaande,en met fyneaderkens tuffen beiden.

Men ziet de bloeflem in de gedaante

van eene fter, ter groote van een kleine

Vrugt , zoo als die hier aan de tak af-

gebeeld is. Van binnen in die bloeflem

ziet men veel fnazclkcns , met een kleine

verhevenheid in 't midden, waar uit dé
Vrugt daar na voortkomt.

\V at nu de Vrugt aangaat j die is in

haren purper-zwarten bolfter , ontrent

als ccn Ora>ije-appel van grootte zynde,
beilooten. Boven op de Vrugt vertoond
zig een platte fter van vyf , of zeven
bruine blaadjes, van de zelve verwe, als

de bolfter, aan welke fter men klaar zien

kan , hoe veel deeltjes die Vrugt van
bmnen in zig verborgen heeft.

Na dat men de boHlcr, die gemakke-
lyk van een gaat , opgebroken heeft

,

zoo vertoonen zig van binnen vyf, of
meer langwerpig- ronde fpier-witte deel-

tjes van de Vrugt
,
yder op zig zeiven

in een purperverwig holleken leggende,

daar men yder ftuk uitneemd , zynde
een halve pink lang, en ontrent nog eens

zoo dik, dog aan de eene zyde wat fpit-

zer , dan aan de andere , uitloopende :

zoo dat men, om regt te fpreeken, zeg-

gen moet , dat 'er zoo veel byzondere
Vrugtjes in die bolitcr beflotcn zyn,
vermits yder op zich zclven , en geen-
zins aan de andere vail is.

Dit fpierwit Vrugtje is zeer zappig en
glad, en als men het procfd , zeer lek-

ker
,

ja lekkerder , en aangenaamer

van zoet , als de Matigga ; maar zoo ras

men bezig is, om 'er de frnaak af

weg te krygen , zoo is ook de fmaak
weg, weshalven men daar niet veel aan

heeft , dan alleen , dat men een weinig

zap van iets , dat gelyk als de korl is ,

waar aan 't vleefch zit, zuigd.

Een van deze deeltjens heeft gemee-

nelyk een groote korl, en in de andere

is zy zoo klein, dat men 'er byna niet,

als wat fnazelen , in overig vind. Men
kan zig aan de zelve , om dat 'er zoo

weinig aan is , naauwlyks verzadigen.

Daar is geen Vrugt van een lekkere

fmaak, waai' by ik deze kan vergelyken,

en zoo de fmaak maar wat langer van

V 3
duur
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duur was, zoo zou ik deze Vrugt , als

de lekkerlle van gantich Indien, de rang

boven dcALwgga-Frugt gegeven hebben,

dat wy om deze reden nu niet hebben

gedaan , om dat men de fmauk 'er af in

een oogenblik quyt is.

Het IS een zeer gc/.ondé Vrugt , die

7clfs geen zieken verboden werd , om
dat zy ymartd buiten gemeen door haare

onvergelykclyke zoetigheid verquikt.

Wy vertooncn centak van deze Boom
met de jonge Vrugten 'er aan , en de

volkomene Vrugten 'er buiten , op de

Plaat No. 3.

DeKiras- Men heeft op Macaffar een andere
boom. ioort van een Mangojian boom , die zy

Kiras noemen, die 'er zeer wel na ge-

lykt, dog deze naam geven zy ook aan

de regte Mragojian , en onderfcheiden

deze Boomen niet.

Het is mede een hoogebreed-gek ruin-

de Boom , diens takken en bladeren , twee
aan twee ordentelyk tegen malkanderen

over, op dikke voetjcns liaan , zooda-

nig , dat zig aan elk taksken éenige paa-

ren 'er af, tot vyt of zes toe,vertoonen.

De bladeren van deze Boom zyn eg-

ter fmaller en fcherper toeloopende, als

die van de regte Mangoftm. Ook zyn

zy wel zes of zeven duim lang, en

Avel twee groote duimen breed. Zy zyn

mede vry vall , dik , en flyf ; dog zoo

vol ribben niet , ook vertoonen zig de

ribben, die 'er op zyn, zoo hoog-uitpui-

Icnde niet , als in de regte Mangojian.

Uit de bladeren ziet men ook weer an-

dere by paaren uitfchieten.

De bloeflem vertoond zig byna , als

die van de B'nitangor^ dog is zoo groot

niet , gdykende wel een klein poppen-
bordekcn, zynde voorzien van agt holle

witte bladerkens , van welke de vier bin-

nenfte (die ook wel de grootfte zyn) bo-

ven op de vier andere ftaan,dic van bin-

nen in zig een platagtig heuveltje heb-

ben, dat ter zyden 'er nog vier andere

en grootere by zig liaan heeft , zynde

vol zand-korls , waar uit de vrugt met
'er tyd voortfchiet.

De Vrugt gelykt wel na een Alango-

fian-, dog zy heeft dat llerretje boven op
niet ; maar een holagtig breed kroontje

,

dat van binnen in nogtans byna dierge-

lyken verdceling , als de Marigojlan-

vrugt, heeft, verfchillende van de zelve

ook niet in haare deeltjens, of in fmaak.

Men heeft deze Boom , en Vrugt, ook
op Amhoina ; dog de Vrugt en word 'er

niet regt ryp.

Men zegt op Macaffar^ dat het hout
van deze Boomen , in de moeraflen be-

graven zynde , met 'er tyd na twee of
drie jaaren 'er in gelegen te hebben, in

een bruine fteen veranderd, die men daar

na voor flypfteencn gebruikt, en uitne-

.ncnd goed bcviiid.

De HuJJur-boom , die hier mede in DeKof-

Amhoitii valt , zou men ook onder de {"''

wil ie Ma?igftnns konnen reekenen, en '^''™'

voor een zoort van Kiras konnen hou-
den , alzoo hy veel overcenkomll mcc
beide deze boomen heeft.

Wat de tyd nu der Mn'goftan-Frtigten

aari gaat, men heeft ze in iMovember en

December , en eet dezelve dan uit de
hand, zonder dat ik weet, dat men die

ergers anders toe gebruikt.

De gedroogde bollier is heerlyk tegen

de perzing , bloedgang , en diergelyke

quaalenj ook werd de zelve wel in het

zwart-verwen, om die verw te beter zyn
ftand te doen houden , van de Chineezen

gebruikt.

Onder de Vrugt-boomen kenne ik 'er pg Dqj.
geen , die zoo hoog, en zoo regt op rian-

wafcht, als de Doerian-boom, by de on- boom.

kundige gemeenelyk de h^oem-boom ge»

naamd.

De Boom is vry dik van fti>-n,die be-

neden gevlerkt is , en een geelagtigc

fchors heeft. Des zelfs hout is van bui-

ten wit, en van binnen rosagtig, lang-

draadig,en vall, zoo dat men 'er mallen
af niaaken kan.

Zyn blad gelykt wel wat na ons Kerf-

fen-blad} maar zonder tandjes, hebben-
de de lengte van drie of vier duim breed,

en de breedte van ruim anderhalve ofwel
twee duimen. Het is beneden licht-

groen j maar aan de boven- kant donker-
groen.

Aan alle de fleelen van deze blaaderen

ziet men iets , dat men zoo aan andere

blaaderen niet ziet, zynde als opgezwol-
len , en agter aan een heuveltje hebbende.
De bloeflem vertoond zig als een mee-

nigte groote witagtige bloemen , flaan-

de als op een omgekeerd bakje, van wel-
ke bloemen 'er dog maar weinig, en dik-

wils pas vier of vyf, te regt komen.
De Vrugt werd Doerian genaamd , ah

of men zeide de doornige , of gedoom-
de, na 't woord Doeri^ dat in 't Maleits

een Doorn bcteekend. Zy is rond , en
ook zomtyds wel wat langwerpig , van
grootte als een gemeene Pompelmoes .^mct

een harde fchil,of bolller, die vol groo-
te dikke, fcherpe en hoekige doornen
is , tuffchen den groenen en geeleri

van buiten , en aan korte dikke fleelen

vall zynde.

Men moet de zelve met een mes , of
hakmes open klooven , wanneer men
daar in vyf langwerpige kamerkens vind,

waar in zig de regte Vrugt , of korl , in

yder kamertje drie of vier , en in zom-
migc ook wel maar twee korls, vertoo-

nen , die van groote als een lluiter , of
als
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als een Duiven ey, zyn, hebbende een '

\vit en gladagtig vlecfch rondom zig zit-

ten, vaar over een dun vliesken loopt,

zonder het welke zy aan malkandcren

vaft zouden klecven.

Men zuigt ditvlcefch van de korls af,

en de liefhebbers houden deze voor een

van de lekkerfle Vrugten van Indien ;

dog ik heb ze nooit konnen rieken , ik

laat itaan ectcn, om dat zy een geweldi-

ge Ajuin-reuk van zig geven , welke
reuk ook die gene, die ze gegeten heb-

ben, wel twee of drie dagen by blyft.

Aien zegt , dat zy zeer zoet , en byna
als een eyer-vlade, fmaaken, na dat men
maar die vunflc reuk te boven gekomen
is, die door de zelve te eeten zeer ver-

minderd werd.

De hoogte van de Boom , en de zwaar-
te van deze fcherpe Vriigt,is oorzaak,
dat men gemecnelyk wagt , tot dat 'er

de V'rugt van zelf afvalt.

Vcrfchei- Men heeft 'er verfcheide zoorten

dezoor- af ; dog de y^rnaamlle zyn (immers
ten. xoo verre ryen die in Amboina heeft)

twee zoorCio. Dceene, die langwerpi-

ge Vrugten heeft, die men voor de belle

houd, en die aan haare goud-geele verw,

en ydele doorns , kenbaar zyn , en de

andere de gemecne ronde. De eerile

hebben gemeenelyk een of twee korls,

die ook voller van ftofFe om de korl, dan

de andere, zyn, en daarom voor de beile

gehouden werden.

Onder deze vind men 'er zommige,
die een fchors hebben , die van binnen,

appel-bloellem, en van buiten hoog-geel

is , en welke de kenners voor de befte

van de langwerpige zoort houden. Na
deze verw noemd men de zelve Doerian

Ca(fo7}iba , als of men d€ appel-bloefe-

me, of licht-roode Z)ocm«, zeide.

Ik heb deze zoort nooit in Amboina
,

maar wel in Banda gezien.

Behalven deze , zoo is 'er nog een

derde zoort van deze lange, die zy Doa-

rian Nangka , of de Soorfak-Doerian noe-

men, om dat zy wel wat wxdiQSoorfak

gelykt. Deze werd by de kenners in

verre na zoo goed niet , als de voorige

,

gehouden, om dat zy zagter van korl,

of van ifoffe en vleefch is.

De roode zoort is wel voller , en me-
nigvuldiger van korls , maar de zelve zyn
zoo goed, nog zoo lekker niet , als de

langwerpige, om dat zy laffer, en plat-

ter van fmaak zyn.

Nogtans is 'er een zoort van deze, die

kleiner, dan de gcmeene ronde, en vol-

ler van korls , dan de andere , vallen , -en

die men P^erkens-Doeyians noemd. Deze
zyn de klcinlle, die ik kenne, hebben-
de veel kleine korls, maar een vallcr en

overvloediger itoffe om de zelve, dan in

de gemeene ronde valt , waarom zy ook
boven de zelve geagt werden.

Behalven alle deze zoorten , valt

'er op het Eiland Bormo , hoewel maar
op zommige plaatzen , een zoort van

DocrianSf die de grootfte van alle is ,

die ik kenne , alzoo die meer , dan
nog eens zoo groot , dan de langwer-

P'g^i .'alt.

Het is een heet-vogtige Vrugt , die,

te veel gegeten, veel zicktens, alsook
bloedvinncn, koorczen, de roode-loop

,

enz. veroorzaakt.

Men heeft deze Vrugt op zyn beft

hier in de maanden van Mcy, en Juni,
hoewel men 'er ook wei in andere maan-
den nog eens Vrugt van heeft. Dog als

dat gebeurd , dan volgen 'er gemeenelyk
zwaare ziekten op. Op andere Eilan-

den, als Celebes ^m de Moluccos ,\n Banda,

op Java , en elders , zyn zy in andere

maanden ryp.

Niet alleen de Menfchen, maar ook
de Verkens en Civet Katten , zyn gek
na deze Vrugt, ja daar zyn 'er, die 'er

wel agt tien
,

ja twaalf konnen
eeten , fchoon zy aan twee of drie ry-

kelyk hun genoegen behoorden te heb-
ben , en daar zyn tydcn , dat men ót
zelve verbieden moet te verkoopen , of'

ten minden beladen, de fchillen (die

men anders maar hier of daar op de

Ifraat nederwerpt) elders buiten de Stad

te brengen, om de gevaarlykc ziekten
j

die door de ftank , en hitte der zelve ,

ontdaan konnen , voor te komen. Zy
verhitten geweldig , en konnen ymand
bang maaken.
Men kan de korls ook wel braden

,

gelyk wy de Caftanien doen, en die zoo
eeten ; dog ?.y zyn zeer ongezond , be-

derven de keel , en konnen ymand zeer

kort-ademig maaken.

De Chineezen branden van de Doefinn-

fchilkn een adche, die zy tot het appel-'

blocflem verwen gebruiken.

Als deze Boom nu oud werd , dan is

hy nog goed , om 'er balken , latten
,

planken , enz. af te zagen , alzoo 't een

vad , en duurzaam hout is , voor al
,

wanneer het droog daat, daar 't anders

in de vogtigheid,en in de regen ten eer-

den weg , en verrot is. Men kan 'er

ook wel Maden van maaken j maar men
moet wel bezorgen , dat het van boven

niet kan inwatercn.

Een afteekening van de ronde Doe-

rian- Vrugt vertoonen wy op de Plaat

N°. 4.

De Soorfak-boom is mede een hooge en p^ g^^j^

zeer lommerryke fchoone Boom, rouw fak.

en effen van fchors, hebbende wel en- boom,

kele , dog zeer gladde dikke en vade

bladeren , die wel vyf of zes duim
lang,
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lang j en wel drie duimen breed , don-

ker groen van verw , en voor rond

tocloopcnde zyn. Als men die afbreekt,

loopt 'er een kleefagtige melk uit.

Over dit bl.id loepen verfcheidenc

fcbuinze dwarsribben met fyne aderkens

tuflchcn beiden.

De Vrugten van deze Boomen groeyen

niet, gelyk als aan andere Boomen , uit

een bloeflèm , of aan de takken maar aan

de Ham , of wel aan een korte dikke

fteel, die uit de ftam voort komt , en

waar aan de Vrugt , die vry zwaar is

,

hangt. Men heeft ze by Nieuwhof in

zyn Gezantfchap na China fol 147. me-

de, maar beter in 't 1. Deel van de

Hortus Adalabaricus verbeeld , waarom

wy nalaten die hier te vertoonen. Zy
komen zomtyds enkel , en zomtyds ook

wel twee aan eene fteel, voort , en hoe

dichter zy aan de aarde ftaan, hoe be-

ter zy gehouden werden.

Deze Vrugt is van grootte en dikte

als een lange Water-Meloen , zynde on-

trent anderhalve voet, en ook wel lan-

ger, en wel zoo dik , als een man bo-

ven aan zyn dye is. Ik heb 'er gezien,

daar een man zyn dragt aan eene had.

Zy hebben van buiten een dikke ruwe

korlige baft, die vol van fchcrpe hoeken

ei) ruitjens is, hoewel zy zoo fcherp niet

zyn, dat zy ymand (gelyk wel de Doe-

rians) zouden konnen bezeeren.

Zy zyn tafTchen den groenen en geelen

van verwe, als zy ryp zyn , dog meell

na den geelen trekkende.

Door 't midden van die zwaare Vrugt,

die men in de lengte opfnyd , loopt een

dikke fteel, die rondom met zeer veel,

ja wel met zeventig of tagtig korls bezet

is, die, even als de voorige Vrugt, met

een wit , en flymagtig merg bezet zyn

,

dat men 'er ook afzuigt. Hoe nu de

korlen voller van merg zyn , hoe beter

ook de Vrugt van de liefhebbers gekeurd

werd, vallende deze korlen gemeenclyk

zoo groot, als de grootfte Cajianien , of

als een ftiüter, dog wat langwerpiger, zyn-

de vaft aan die binnenllc fteel , en zig

vcrtoonende in hoUckens , die uit een

zenuwagtige taai je ftoffe beftaan.

Zy fmaaken zeer zoet , ten deele als

zoete Limoenen^ en ook wel wat na Ho-
nig -, dog daar is een geelze fmaak , en

een zeer onaangenaame reuk by , byna
als van iets, dat verrot is, hoe zeer ook
de liefhebbers deze Vrugt mogen pry-

zen , en zoo ras men maar in een huis

komt, daar zy zyn , verraden zy zich

zelven door deze reuk, even eens als de

Doerians.

Het hout van deze Boom is van bin-

nen Citroen-gccl , fyn van nerf , en be-

quaam, om 'er ook iet af te timmeren.

Men kcnd in deze Geweften 'er maar Byzonde-

twee zoortcn af, te weten , de Biloe- rezoor-

lang-Soorfak^ zoo genaamd , om dat dc-**^" "* '

fchorlfe des zelfs zeer wel na een Koe-
jen-huid, by de Malcyers Biloelang ge-

naamd , gelykt. De korls van deze zoorc

leggen 'er los in, zvn bros en gcelagtig

van merg, en zoo ilymerig niet, als an-

dere , trekkende in fmaak vry fterk na
Druiven, en Honig.

Buiten die zoort heeft men nog een

andere j de Bry-foorfak genaamd, om dac

zy papagtiger, en fmeeriger, als de an-

dere, valt, zynde wit van merg, dat zig

als pap vertoond , en ook veel fterker

van reuk , dan de andere zoort , waar-

om zy ook voor zoo goed niet gehouden
werd.

Men riekt die Vrugt , en zelfde Boom,
voor al als 't regend , of tegen den a*

vond, meer, dan op andere tyden.

Men kan byna niet reot zeggen , wan-
neer de Vrugt ryp is , behalven dat zy
ook altyd niet dragen.

Zommigc ftelien 'er dt maand No-
vember , andere die van Decmber toe.

Immers zoodanig ziet men de Vrug-
ten hier nu en dan , dog ook wel in an-

dere maanden , voortkomen.
Zy vallen hier niet oorfpronkelyk j

maar fchynen hier van Java , Bali^ Ce-

lebes ^ of .Sör«fo, gebragt te zyn. In haar

eigen grond vallen deze Boomen , wel
zoo vaft , en duurzaam van hout , als

hier , dat ligt bederft , ook komen 'er

hier ivitte Mieren in.

Het is een vogtigeen galagtige Vrugt,
die zeer zwaar om te verteeren , hoewel
zoo heet niet, als wel de Doerian , is,

waarom zy ook voor ge7onder en aan-

genamer gehouden werd , daar over ik
de liefhebbers oordeelen laat , alzoo my
deze Vrugt al mede , om zyn vunzen
reuk, gantfch niet geleken heeft.

Men kan de korlen, gebraaden zynde,
ook eeten , en dan fmaaken zy zoo van
verre wat na Caftanten , dog in verre na
zoo lekker niet , behalven dat zy ook
zeer winderig zyn > maar tegen den buik-
loop werden zy zeer geprezen.

De 'Tijampedaha-boom fchynd als een d^
minder zoort van de Soorfak-boom te Tsjara-

zyn. Hy is regter , wel zoo hoog, pc^aha-

en dunner van ftam. Hy groeid ook °°™'

zoo weelderig niet in de Thumen, of in

de Stad, als wel in het Bofch , daar hy
vry beter tierd. Hy valt ontrent een
groote fpan dik. Zyn fchorfle is don-
kcr-groen , wat na den zwarten trek-

kende.

Zyn blad komt mede enkeld , als die

van de Soorfak^ voort, dog het is langer,

ontrent zoo breed mede , loopt rond

toe, en is ook zeer vaft, llyf, en glad,

heb-
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hebbende weinig fchuinzc dwars-ribben, gcly.'ccnj dog tiiflcheu Je IBoomcn zelf

De Soc
kom-
boom.

en ook met kleine aderkcns hier en daar

tudchen beiden bezet zynde. Het is bo-

ven donker-groen vun lerw , maar bene-

den gevlogten , waar door die boom me-
de een fchoonc lommer geeft.

Men vcrncemd , by 't albreeken der

zelve bladen , dat 'er mede zoo een wit-

te en taaje melkagtige llofFe uit de Boom
loopt.

De Vriigt waft aan de dikke takken
boven aan de ftam , en heeft de lengte

vaneen hout-voet ontrent, en is van dik-

te als een kleine Pompelmoes , dog lang-

werpig, zynde zoo lang, nog zoo dik

niet, als de Soorfak. De bolfter is mede
geelagtig, vol korltjes, dog kleiner, als

üie van de Soorfak.

Van binnen is zy mede vol korls,

die in geen minder getal , als in de

Soorfak , aan een dikke Ikcl vaft zyn
,

hebbende een zuppig en glibberig merg

;

maar deze km Is zyn kleiner , gee-

]cr , minderen merg, en ook wel

zoo goed .yen zoo zoet van fmaak,

trekkende/eenigzins na rype Drui-

ven , bdialven dat by de zelve ook
die bezwaarde reuk niet is

,
gelyk wel

by de Soorfck^ en dat zy zoo ilymerig

niet zyn, waarom ook de liefhebbers de

zelve zeer verre boven de Soorfak in

fmaak , en aangenaame geur, vcrhefFcn,

voor al dog die gene, die aan de Boom
volkomen ryp werden. Egter kan men
dezelve, daar zy is, wel rieken , en ge-

waar werden.

Men braad ook de afgezogene korls

of men kookt die wel , en die imaa-

kcn al heel na , als de Cafianien^

zynde wat kleiner , en wat geellcher van

fmaak.

Zy verwekken ook veel winden , en

zyn zeer goed tegen de Loop. Zy zyn
hier overvloedig; dog ik weet niet, dat

ik ze op Java gezien heb.

Van deze Vrugt zyn mede twee of
drie verfcheidene zoorten, de eene wat
wilder, de andere wat kleiner, en ron-

der Vrugten gevende > dog zy komen in

fmaak al op een uit.

Men ziet ze hier meeft in de maanden
Oêlüber , November , en ook wel in De-
cember , ryp werden. Zy tieren beft, en

vertoonen zig op zyn fchoonfte in 't

Bofch , en zy werden meeft door de

Fleermuizen voortgeplant , die 'er heet

op zyn.

De oude Boomen geven goeJ timmer-

hout, dat na den bruinen trekt, komen-
de zeer na aan 't Tzer-hout in vaftigheid

van hout.

De Soekom-boom is mede een voornaa-

me Boom, die, in opzigt van zyn Vrugt,

wel wat na ecfi korte Sotrfak fchynd te

III. Dell.

IS een groot ondcilchcid.

Van de zelve zyn 'er drie zoorten, te

weten, de Cattoen-Soekomj de Korl-Soe-

kom, en de fFilde. Wy veitoonen van
de laatfte hier een aftcekening met de
Vrugten, en hare korls , op i\'o. VI.,
waar uit men ook genoeg van de andere
kan oordeelen.

De eerile zoortc van deze Soekom-boo- Die drie-

menh redelyk hoog
,

graauw of witag- ^ttley

tiff van fchors,en van binnen hoog-geel ^°""="
u j j 1

P ° heeft,
van nout, dog zeer ydel en wemig van
takken, en met weinig dog zeer grootc
bladeren, die zig met vyf of zes bv een
aan 't einde der takken aan korte dikke
Ifeelen, en met een dikke rib in 't mid-
den, vertoonen. Zy zyn wel een voet
lang, en in vier of vyf fpitzcn verdeeld,

die yder van den andeien oiiderfcheiden,

en ingekeept zyn.

Indien deze bladen afgebrooken wer-
den , zoo geeft de Boom ook een kleevi-

ge melk van zig, die men niet, dan met
moeite, van de handen af krvgen kan.

De Vrugt waft aan een dikke fteel, De Ka-

die tuftclien de bladeren van de Boom 'o^""

voortkomt , zynde als een kinds-hoofd,
toom.'""

dog wat na een hert gelv kende.

Zy heeft een dikke bolftcr, die groen
en korlig, maar niet icherp is, dog de
korltjes zyn wel zoo hoog, als die van
de Soorfak. Ook kan men aan deze kor-
len, en peukeltjes, zien, of'ervecl,of
weinig korls in zyn. Want als de zelve

zig laag, of glad vertoonen, zoo is dac

een teeken, d;!t 'er weinig korls in zyn,

en dat 'er veel merg in is.

De Vrugt zelfheeft van binnen een
vezelig of hairig merg, dat wel wat na
de Katoen-vlokken gclykt , waar na zy
ook daarom genaamd werd

,
gelyk dac

ook aan de ichors vaft is.

Men eet deze Vrugt niet raauw, maar
gekookt, of gebraden , en met Sop.,

en Calappus-melk , of met Olie , na de
wyze der Inlanders^ bereid ; dog de
fmaak 'er af is zoo wat geels.

Zy vallen hier niet zeer veel , maar
die 'er zyn , dragen meeft het gantfch

Jaar doorj hoewel zy zoo veel Vrugten
niet geven , als de Korl-Soekoms. JMen
ziet ze veel op Java en Sumatia.

Zy geraken door zwaare winden ook
licht uit de grond, om dat zy niet zeer

vaft geworteld zyn.

Het hout der zelve is ook zeer ligt,

voos, en niet zeer bequaam, om 'er iet

goeds af te maken , ten ware tot klein

goed.

De Inlanders getuigen, dat men van

dezen Boom verfcheide byzondcre ge-

flagten heeft , en fprcken onder andere

van een Steen-Sockomj van welke zom-
X migc
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mige ook koils hebben, die men braad,

en nog van een derde zoort, van welke

de Boom veel hooger , dog de Vrugt

kleiner, dan de gemeene Kattoen-Soekum

,

vak.

i)eze Boom is hier niet veel geagt ,

immers altoos zoo veel niet, als de vol-

gende zoort.

De Korl- t)e Korl Soekom-boom^ die een Vrugt
Sockura- met korls geeft, is van Hal, hoogte van
boom. ftm^^ ^ p„ blad , byna niet verichillendc,

hoewel dikker van ilam , dog hy is wel

zoo laag, en wyder uitgebreid van tak-

ken, ook wel zoo groot , en wel zoo

ruw van blad, dat wel byna anderhalve

voet lang, en evenmatig breed is, boven

ruig , dog beneden zagter zynde. De
Inlanders gebruiken die als hun tafel-

lakcns, en borden, alzoo zy groot zyn,

en niets kollen.

De Vfugten van dezen Boom zyn wel

zoo groot , als die van de voorige,

dog van gedaante even eens , hoewel
de korls, en peukels der zelve, op de

fchors veel dichter ftaan, en ook langer

als in de voorige , maar egter niet icherp

zyn.

JMcn heeft van binnen in de zelve

veel korls , byna als Caftanicn , om de

welke een graauwagtige harde fchil is,

zynde alle met eenig merg van een gc-

kheiden. Men kookt, of braad de zel-

ve, en zy fmaken redelyk wel, dog wat
wateragtiger, en zyn zagter, als Cafia-

nien. Deze zyn mede zeer goed tegen

de Loop^ ook geven zy een goed voed-

zcl, hoewel zy wat opblazende zyn.

Men heeft overvloed van deze Boo-
men, zoo ontrent de huizen van de Stad,

als in de Bofichcn.

Het hout werd hier tot de timmera-

gien quaad gekeurd, ten ware dat het

oud, en zeer droog is.

De \^'iIde De Wilde Sockorn-boom (waar van wy
Sockom- een tcekening op N°. VI. vertoo-
boom. nen) verfchild , mynes oordeels, niet

van de korlgevende Soekom-boom , hoe-

wel hy in zyn takken meer na de eer-

fte zoort gelykt. Ook is de melk, die

uit deze Boom vloeid , zoo kleeverig

niet, als die uit de voorige druipt. Het
hout is geel en grof van draad.

Hy is ook kleiner, en fteekeliger van

blad , en kleiner van Vrugt , die wat
bultig, ook langwerpiger valt, en kor-

ter van korls , of peukeltjcs op de fchors is.

Zy is mede vol korls , dog zy zyn

kleiner , en flcgter van fmaak , als de

regte Korl-Soehm , en zy werden ook
zelden, dan van geringe lieden, en maar
by tyden van nood, gegeten , alzoo zy

veel meer bezwaaren , als de andere.

Men vindze hier en daar in 't Bofch j

dog in zoo grooten menigte niet , als de

andere , hoewel men de zelve overal

groeyen ziet , zoo wel boven op de ber-

gen , als ontrent de Stranden.

De Bpha Maffi-boom^'is ccn'^oom als DeBoh»

een Lalippus-boo/fi , gevende meeil een M-fli-

V rugt jan een Heel , even als de Caftn'

/v/c, vangrootte als een Duiven-ey ^ en

zeer goed van fmaak.

VVy vertoonen een tak 'er af met de

Vrugt op N°. VII.

De Jamboes- of Djamboe-boom h mede De
een hcerlyke Boom , waar van verfchei- Jaraboet-

de tamme ^ en mlde zoorten zyn j dog °°'^'

wy zullen alleen van die gene, die wy
kennen, te weten, de tat/me, {•prcckcn^

onder welke de groote zoort boven de

andere verre uitmunt.

Het is een fchoone fraaye hooge
Boom , dog niet heel breed van top j

maar cierlyk en dicht van blad , dat

donker-groen
, glad , rond , wel een

groote Ipan lang , en wel drie of

vier duim breed is, ilaan^le twee en twee
tegen een, hebbende veeK'wars ribben,

en gevende een uitnemel-le fchoone

lommer, zoo dat ik, om èCn fchoone

Wandel-gaard te maken , die van geen
andere, dan van deze Boomen, aanleg-

gen zou , om dat zy zoo dicht van

loof, en zoo glimmend en lommerryk
van blad zyn. De fchors van de Boom
is graniiw, en 't hout wel hard > dog
onbequaara voor de Timmerlieden , om
dat het te nat , en te zappig is.

De bloellcm van deze Boom is Roo-
zenverwig, gelykende wel eenigzins na
de Appel-bloeflem , dog zyis veel groo-
ter , vermits aan yder bloem wel vyf oi

zes dikke roodagtige blaadjes, die ook
wat wit hebben, en die van binnen van
lange, ftevige, en Roozenverwige fnaa-

zelen en draaden voorzien zyn , die een
fchoon gezigt aan die Boom geven , be-

halven dat zy zich ook, afgevallen zyn-
de, zeer cierlyk op de grond vertoonen.

De bloeflem der zelver vertoonen wy
hier op N°. VIII. ; dog de groo-

te Boom en Vrugt, zoo van de groote,

als van de kleine Jamboes , heelt men
zeer net in de Hortus Malabaricus ^ in \
I. Deel fol. 17, en 18., onder de naam
van Malacca-Scbambu ^tn Nati Schambu,
verbeeld , waarom wy die hier niet ge-
ven.

De Jamboes-Ymgt komt gemcenelyk
voort uit een klein knopje , daar de
bloelTem op ftaat , en na dat de zelve

hare volkomenheid bekomen heeft , en

ryp geworden is, zoo heeft zy de ge-

daante van een langwerpige Heer , of

Jppel^ zynde ten deelen wit, ten dee-

len bleek-rood en glad van ichil , die

niet dik is, en na beneden ook wat dun-

ner, dan boven, uilloopende.

Deze
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ngj
jDeze Vrugt is zeer zappig, en geu-

dog meeften tyd wat wateriger
,

hoewel ik 'er verfcheide gezien heb, die

ik vry beter dan meenige Perjik vond

,

daar zy in hare zoete en te gclyk rin-

fche fmaak, en zappigheid , beft na ge-

lykcn.

Zy hebben van binnen groote graau-

we kantige korls, zommige een groote,

en andere ook wel twee of drie kleine.

Men vind ze ook wel, zonder korl, en
die vallen gcmeenelyk wel de befte.

Zy zyn zeer gezond , om ze uit de

hand te eetcn, en ook zeer goed, om
te ftooven. Zy verkoelen zeer , en

veroorzaaken ook eenige t'zamentrek-

king , verfrifTchcnde door haar kouden
en vogtigen aart de zieken zeer, en is

byzonder dorltleilchende.

Men heeft van deze groote Jamboe-

fen wel twee of drie zoorten, de eene

rooder Icre witter , en de eene

ook geuriger, aji de andere.

Zy bloejen .<j/frneenclyk in de maanden
van Juni. fuU^ wanneer het Regen

-

zaizoen op 'Jf^jw fterkfte is, in welke tyd

deze Boom zyn blad verwifleld,krygen-

de niet lang daar na de voornoemde
fchoone blocffem ; maar 't loopt wel

vyf of zes maanden daar na aan , eer hy
rype Vriigten geeft, die men in Decem-
ber en Januari allereerft heeft. Hoovvcl

zy op Malacca 't geheele jaar door zyn.

Ook heeft men 'er hier wel nu en

dan eens tweemaal Vrugten in een jaar

van gezien.

Men heeft op Cekbes een zoort , die

Vrugten als kleine Klappus-nooten geeft

,

die geheel wit, dog zeldzaam, ook daar

zelf, zyn
Men heeft veel moeite, om ze voort

te planten, dat maar hier en daar in Tui-

nen derGrootengefchied,en dan wafcht

zy nog zeer langzaam. Mogelyk dat zy

op Malacca , en ui haar eigen gronden

,

beter tierd, dan hier. Zy werden beft,

en ook meeft ,
gelyk ook veel andere

Boomen , door de Vleermuizen verplant

,

die de korls zich weer ontvallen laten
,

en dus groeyen zy ten cerften van zelf

voort.

De fchorflc van deze ftam is een heer-

lyk middel tegen de Sprouw , als men 'er,

na dat hy in 't water gewreven is , de

mond mede fpoeld, of die op de tong

legt, zoo vallen 'er ftukken en vellen

van de tong af.

Ik heb op Java eens een gift van

een Javaanfch ^nnso"^ Soerab^ja., tei'wyl

wy te zamen op een tocht waren , van

een zoort van Jamhoefcn^^d^xz klein, maar
uitnemend aangenaam van geur waren ,

trekkende geheel en al na de reuk van

DcRoos-i?oo2ew-w«/fr, bekomen. Zy waren veel

ronder, als de voorige, en niet grootcr,
aeuriaö

dan een jonge ^f»zm;(r Pinang, geel vanJambocSi
verwe, en hcerlyk van fmaak.

Ik heb ze, voor of na die tyd nooit

meer gezien j maar zy quamen my toen
byzonder wel , alzoo wy byna van
alles gebrek hadden, en niets, dan door

't zwaard, bekomen konden.
Men heeft buiten deze nog een zoort DeWater

van kleine Janibocxen , die men PFater- J^mbocs.

Jamboezen noemd, om dat zy waterag-

tig en laf van (maak , en zoo aangenaam
niet, als de voorige, zyn.

Zy zyn als een Boeren-Pruim van groo-
te, of daar ontrent. Deze werden raauw,

en ook wel geftoofd gegeten. Zy groe-

jen vier of vyf by een, zynde rood, en
ook wel blcek-rood van verwe, en ge-

lykcnde eenigzins na een klein hoedje:

't zyn rechte bedriegers, die van buiten

fchoon gelykenjmaar als men 'er in byt,

zyn zy zeer watcragtig , en plat van
fmaak j dog om te verkoelen zeer goed,
en geven

,
geftoofd , een lekkere fcho-

tel eeten.

Men heeft van deze ook tweedcrley
zoorten j dog de tweede zoort valt rin-

fchcr.

Deze Boom is veel lager , als de voo-
rige, en veel kleiner van bladen, die ge-

lyk als een ftim kruis maken. Het blad

is ook zoo donkcr-grocn niet , en de
bloefTem is wit , zynde veel digtc draa-

den by malkanderen.

Men heeft deze Vrugt in November
en December .^m welken tyd der hitte zy
ook ongemeen verquikkende, gelyk ook
de fchorfte van deze Boom wel zoo goed
tegen de Sproaw, als die van de groote

Jamboes-boom ^ is , waarom men de zelve

ook wel op erven agter de huizen plant,

behalven dat ook deze Kers-roode Vrug-
ten een fraai gezigt van verre geven.

Daar is nog een ander zoort van Jam- pg Swaf-i

boefen , die de Sivarte Jambocs genaamd te Jam-

werd , en die bloed- ot donker-roode ''°"*

Vrugten geeft. Deze Boom is veel hoo-
ger van ftam , als de voorige , veel glad-

der van baft , en de takken des zelfs brei-

den zig ongelyk wyder uit. Ook zyn
de bladeren veel langer en fmaller , als

die van de groote Jamboes-boom., ftaan-

de ook, gelyk de andere, twee en twee
nevens een. Zy zyn ook lichter-groen

van verwe.

De bloelTcm is byna als een groote

Jamboes , dog langer van fnazelcn, en

fchooner rood van verwe. Men ziet ook

de Vrugt, twee of drie by een wafTchen,

die , ryp zynde , wel een groote Peer

gelyken, zynde grooter, als de groote

Jamboes , wat gerimpeld, en zoo don-

ker-rood , dat zy als na den zwarten

trekt. Zy is zeer zappig, wit, en wat
X Z puï-
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purperverwig van merg (dat men in de

groote Javibuefen mede wel heeft) zynde

van een groote graauwe drooge korl

voorzien, om de welke een veel zagter

merg, dan om de groote, zit.

Deze Vriigt is nog wel zoo lekker,

zappig , en wel zoo wynagtig , als de
'

groote Jamboes , ongemeen verfriflchen-

de. Men eet ze raauw , en ook ge-

ftoofd, voldoende in beide even zeer.

De Amboinee'zen houden dit echter

voor een zoört van IVilde Jamboes-boo-

men^ en fchoon de zelve zulken lekke-

ren Vrugt uitleverd, zoo geeft zy nog-

tans een liegt hout , dat voor de Tim-
merlieden niets weerdig is, dan tot brand-

hout. Deze Boom werd meell door de

yieermuizen in 't wild geplant, hoewel

de Anibüineczen\\tmoo\<i in hunne Tuinen
buiten voortquceken.

De Witte Buiten deze is 'er nog een andere, of
Bofch- dc vtchtc PFilde o? Witte Bofch-Jan.boes-
Jamboes. [joom^ die witten bloefl'em, en ook zul-

ke Vrugten geeft.

De Ham van deze Boom is veel lager,

dan dt tamme ^ ook gemeenelyk krom,
hebbende kleine dunne takken , en bla-

deren, die ook wat langer, en donker^

der-groen, d^n de tamme ^ zyn.

De Vrugten komen 'er gemeenelyk

twee en twee aan, hebbende de gedaan-

te van ^ueepeeren , agter aan als een

tuit , en verder wat rond , en platagtig.

Zy zyn zoo zappig niet, als de groo-

te Jamboezen ^ en harder van merg, een

weinig bitter , ook wat laf of wild van

fmaak, en van een kleine korl voorzien.

Zy bloejen in Juni of Juli , en zyn

twee of drie maanden daar na ryp.

De Ce- Eindclyk valt 'er op Ceram nog een

ramfe Wilde Jamboes-boom , die van flam on-
Jamboes. trent als de wateragtige Jamboes is , met

•wiens bladeren ook deze beft over een

komen.
Men ziet de Vrugten by lange trof-

fen aan een enkele fteel voortkomen
,

hoewel zy yder nog een byzonder fteelt-

je hebben , daar 'er dan wel twee en

meer aan zyn
, gelyk men in de teeke-

ning N°. VIII. zien kan.

De Vrugt is van grootte als een Boe-

ren-pruim \ dog wat langwerpig , met
een groote navel , niet gerimpeld , en

zeer zagt , als men die aantaft , als of

men laken voelde, waar na zy ook wel
Laken-JaTuboefen genaamd werden. Zy
is donker-purperagtig van buiten , en

heeft weinig merg , dat wit , niet zeer

zappig en droog, hoewel wat rynfch van

fmaak is , hebbende een lange korl, die

zeer t'zamentrekkcndc , en van grootte

als een Pijlache^ of als de korl van een

Olyfïs.

Ly vallen mecft op 't Ei land Ccram
,

boom.

en voor al op Hoewamohel ^ daar men op
Loehoe nog een andere byzoort 'er af

heeft. Hoewel deie Laken- Jamboezen
nu ook al aan 't Kaltcel FiEloria bekend
zynj dog zy werden weinig geagt, om
dat men een beter zoort heeft.

De Atun-boom is mede een van dc voor- Atun-

naame Vrugt-boomen. Hy is maar van

een matige hoogte, recht van ftara, die

hier en daar wat uitgehold, en welkei's

fchors zeer bros is.

Zyn takken zyn recht, en zvn geribde

bladeren meeft enkeld op zig zelven

,

ydel, en ontrent vier of vyf duim lang,

en half zoo breed , hoewel ik 'er ook
wel langer gezien heb, en egter maakt
hy , door de menigte van zyn takjens

,

nog al een redelykc top.

Zyn bloeffcm beftaat in vyf blaadjens

met veel dunne fnazelen van binnen, waar
uit de Vrugt voortkomt, die ontrent als

een groot Hoender- of Ganzen- cy zig ver-

toond , zynde bleek yn buiten , byna
als of 'er Zaagmul^ of \W 1 iet desgclyks,

op geftrooid was , en van\^n harde dik-

ke bolller voorzien. Zy Njiebben een
groote lange rof]"e korl , die wrang en
droog van fmaak is.

Men heeft 'er tweedcrley zoorten af,

de eene wat vetter en aangenamer, als de
andere , en daarom van de Anihoineezen

de vette Atun genaamd,
Zy werden nooit op zig zelven gege-

ten ; maar wel in eenige zoorten van
Amboinefcbe Spyzen gebruikt , die zy van
raauwc Sardyn-Y\(ch']tm , ais Haring

,

Ritsjes , Limoen-zopf Gember^ en meer
onder een gehakt , maken , waai- onder

zy deze korl dan rafpen, en dit verzceu-

wcrd koilje , Coho Coho genaamd , eten

de Inlanders (en nu ook al veel Hollan-

ders) zeer geerne.

Deze korlen zyn zeer goed tegen dc
Loo/i, alzoo zy zeer ftcrk te zamen trek-

ken , en fchielyk iloppcn , wcshalven
men die met voorzigtigheid , en maar
matig in zoo een geval gebruiken moet.

Dez.e Boom valt hier fchaars , en is

zeldzaam , hy groeid daarenboven ook
niet zeer voorfpocdig voort , en heeft

flecht bros hout.

Wy vertooncn deze Boom met de
Bloeflem , en Vrugt niet , om dat ze zeer

net na 't leven geteekend is in de Hortus
Malabaricus in 't III. Deel.

De Anona-boom is niet hoog flcgt, De
van hout, en van grootte byna als Anona

een klein Limoen - boomken , hebbende boom.

een kromme ftam
,

ydelc en broflc tak-

ken, en bladeren, die in reyen dicht aan

een ftaan, en die niet boven drie of vier

duim lang, rykelyk half zoo breed, en
donker-groen van verwe zyn.

De bloeflem is wat groen, dog meeft

geel-
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geelagtig , beftaande uit drie fmalle bla-

derkens , die zig driehoekig , en in 't

begin van Juni begind te verioonen.

De yinona-Frugt gelykt zeer wel na 't

hert van een Koebeeft. Ecnige nogtans

zyn wel wat ronder. Zy valt wel zoo

groot, als een matige zoete Limoen
.^
en

is als vol ruiten , die over de gehecle

Vrugt , een weinig ingekeept , loopen.

Ook ziet men aan de eene kant door-

gaans eene keep , die niet diep gaat. Zy
is van buiten , als zy ryp werd , roodag-

tig, dog, ryp zyndc, wat bruiner. Zy
is van binnen wit , zagt , dog gantfch

niet zappig van merg , hebbende in 't

midden een ftuk weegs henen een fteel

,

waar aan zig in 't merg veel lange zwar-

te korlen vertoonen. Men breekt ze in

ftukken, alzoo de fchil te bros is , eet

die zoo, en men fpuwd de korls uit.

Zomraige pryzen de fmaak zeer; maar
zy is zeer zoet , en men heeft gemeene-
lyk aan eene ^ugt zyn bekom 11, alzoo

zy fterk voc'f Men eet ze raauw , uit

de hand , ,j[n zy werden geoordeeld te

Hoppen. Zy zyn gemecnelyk in Jugu-

Jius ryp , na dat zy in May of Juni ge-

bloeid hebben; dog om ze voor de Vleer-

muizen^ die 'er op vlammen, te bcwaa-
ren, zoo laat men de zelve niet volko-

men aan de Boom ryp, maar men plukt

de zelve , ten naaften by ryp zynde , en

Iaat ze verder in de Ryji ryp werden

,

daar zy maar weinig dagen in behoeven
te leggen.

Het is zeer waarfchynelyk , dat deze

Boom hier mede van buiten ingcbragt

,

en vreemd is.

De ge- Men heeft tweederley flag van de zel-
knobbel-^ ve, en de tweede zoorte van Boomen is

Vrugt."" ^^' ^°° klein, als de eerftc, gclyk ook
de Vrugt is, die zig vol knobbeltjes, of
pokken als in ruiten, vertoond, waar na

zy ook de geknobbelde Anona, genaamd
werd, Zy is wel zoo zappig, en geurig,

ook lekkerder, als de voorige zoort, en

vertoond zig , ryp zynde
,
graauwagtig

van verwe.

De 'Ternataanen , uit welker Land zy

hier gebragt zyn, noemen deze Vrugt
Atis.

De De Lanjfa-boom is een fraaje hooge
Lanfla- boom , die bleek en hard van hout is

,
boom. fchyncnde wegens zyne me«igvuldige

vooren als een menigte van byeengevoeg-

de ftammen te zyn. Daar zyn tamme en

•wilde.

De tamme (waar van men twee zoor-

ten heeft) is dun van bart, tuflchen den

graauwen en gcelen, hebbende een fraai-

je ftal, dog geen brecdc top.

De bladeren, fchoon enkeld aan kor-

te fteeltjens ftaande , fchynen nogtans

als in reyen , en by een te ftaan , zynde

ontrent een voet lang , en ook wel wat
korter, drie of vier duim breed , donker-
groen; dog vol graauwe vlerken, en met
eenige ribben bezet.

JJe Vrugt , die ryp zynde geel is
,

wall by een tros , en is van grootte als

een txiitte Boeren-Pruim , of als een Ki-
vits-ey. Men ziet hier een takje met
zoo een tros , en met zoo een Lanjfd-
Frugt byzonder, zoo groot , als zy,ryp
zynde, is, op N°. IX. afgeccekend.

Zy hebben van buiten een geele fchil-

le , die zig gemakkelyk 'er af fchillen

laat, of, met de vingeren genepen zyn-

de, borlt zy van zelf open.

Van binnen vertoond zig een witag-

tig
, glad , doorfchynend , zappig merg,

zynde in vyt dcelen , byna als de fmalle

Look- bolletjes^ verdeeld, waarin platte,

eenigzins hoekige, korlen zyn.

Zy zyn zoo ongemeen lekker van
fmaak, ten deele zoet en ten deele rynfch

zynde , dat men , 'er eens aangekomen
zyndc , zich niet verzadigen , en 'er

niet uitfcheiden kan. Ik heb 'er menige
fchotel vol alleen , te weten , op eene

rei<: een gelyk , af gegeten , en zy zyn
my nooit qualyk bekomen. De korl is

zeer bitter, en daarom moet men die niet

in ftukken byten. Deze V^rugten geven,

geltoofd zynde, ook een lekkere fchotel

eeten, en fchoon 'er maar weinig Wyn
bykomt, zoo zou men zeggen , dat 'er

veel by gedaan was. Zy verfriffchen

,

en verkoelen ymand fterk.

Men heeft deze Vrugt gemeenelyk
ryp in Maart,, of April., en eenige vol-

gende maanden, en men ziet ze m No-
vember^ o{ December

., bloejcn.

Zy wil wel 't beft in 't wilde tieren
,

en draagd dan veel eer, en overvloediger.

De korls zyn, gewreven zynde, goed
tegen de Buik-ivormen.

Het hout deugd niet, om te timme^
meren, maar 't werd nog wel gebruikt

tot hegten , KrilTcn, Bylcn , Hakmef-
fcn , en tot deze en gene Geweer- ftee-

len.

D.aar is ook een luilde Lavjfa-boom^^óie DeWiUe
in hoogte en in zyn verder aanzien, blad, Lanfla-

enz. niet veel van de tamme verfchild ,
ooo"'-

dan alleen, dat het blad gladder, en zoo

uitpuilend van ribben niet is.

De Vrugten waflcn niet in troffen
,

maar enkeld, gelyk men aan dezen tak,

die wy op N°. X. vertoonen , zien

kan.

Zy zyn klein , rond , en zuur van

fmaak. Zy werden van geen menfchen

,

maar wel van de Koejfo Koejfu'i ,
gegeten.

Onder deze ivilde is nog een tweede

zoort , die zy Berg-Lanjfen noemen , wel-

ke een veel grooter blad , en drie of vier

grootc Vrugten, by een groejende, heeft,

X 3
waav
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t)e Djoc-

wat-

boom.

DcBoha
Malacca-

boom.

V/aar in men twee of drie lange korlen,

die wat plat zyn, vind, die weinig merg
in zig hebben. Zy valt diep in 't Ge
bergte , waar door zy by weinig men-
fchen bekend is.

De Djoenvat-hoom is ontrent van hoog-
te als een Jamboes boom , zynde dik van

baft, dog weinig van bladeren, die glad

en ftyf zyn , en zig met twee of drie

paar aan yder tak vertoonen , en wel

zes duimen lang , en ontrent twee of
drie duim breed zyn , loopende voor wel
rond , maar wat fpits toe.

Hy bloeid niet groene takjens, geven-
de van Auguflus tot December toe een
Vrugt als een kleine Pruim ^ of als een

Kroosje; dog wat langer, en wat krom,
of gebogen, en meteen klein tuitje 'er

aan. Zy zyn byna zwart-rood als zy
ryp zyn, zagt om aan te tallen, rynfch
van fmaak , en voorzien van een wit
merg

, dat redelyk zappig , koel , en
t'zamentrekkende is, waarom zy weinig
gegeten, en niet veel geagt werd, ten

zy die heel ryp is. Zy heeft van binnen
een korl als de ftcen van een O/j/ , of als

een Piftache^ ontrent welke zig 't merg
rood vertoond.

Deze Boom verwifTeld , kort voor dat

hy bloeid , zyn blad , niet te gelyk , maar
zoo,gelyk meer andere Indifche Boomen,
dan 't eene, en daar na 't andere, terwyl

'er weer jonge uitfpruiten. Hy is hier

een vreemde Boom , die 'er niet zeer lang

geweeft , en waarfchynelyk van Java
gebracht is.

Zy werden ook wel Jamboelans , of
Djamboelans, genaamd, en geven, niet

te veel gebruikt zynde , aan een ziek

menfch een groote verfrilHng.

De Boha Malacca-boom heeft zeer klei-

ne bladeren , die met paaren by een , en

zeer dicht op malkanderen ftaanj en Wel
het kleinlle van alle zyn de Myrabolaa-
nen , die byna zich als de Blimbtng-blade-

ren vertoonen.

Zyn bloefl'em, die uit witte fpitzc

blaadjens bel1:aat,is klein, en fpruit voort
uit de zelve takjens, waar aan de blade-

ren ftaan , dat aan andere Boomen zoo
niet valt.

De Vrugt is van grootte , als een

Djoewat-Frugt yoi' üh een gemeene .S'wfl/)-

haan-kogely wat plat, en rond , blyven-

de groen , fchoon zy al ryp is. Zy is

hard van merg, zuur van fmaak, en niet

goed om uit de hand te eeten. Zy
heeft voor een kuiltje , vati buiten zes

afdeelingen, en van binnen een zeskan-

tige fteen , ilaande deze Vrugt aan een
kort fteekje.

Wy vertoonen een tak met deze
Vrugt op N°. XI. En de Vrugt met
de byiondere kern , ydcr op fig

en

ge-

zelven , by de letter yl. en B.
Zy werd hier nooit recht ryp ,

daarom meeft met Suiker ingclcgt
,

vende een zeer aangename Co/-//?/«re. üok
werden zy wel in pekel ingelcgt.

Onder de Jmbonfcbe Vrugt-boomen Mocrbe*

teld men mede den Moerbczién-boum ^ die ^'^n-

wel recht, dog niet heel dik van ilam
'^°'""'

valt. Zyn bladeren ftaan enkeld aan lan-

ge ronde fteelen , byna als onze Hollund-

jche^ agter breed , en voor fpits , vyf
duim lang, en drie duim breed zynde.

De Vrugt vertoond zich mecll enkeld,

by yder blad een, zynde korlig,en hob-
belig, met bruine korte hairkcns , die,

gelyk als de bloeflem 'er van zyn, en dan
werd de Vrugt als een Haze-noot van
grootte , werdende eerft wit , daar na
rood , eindelyk zwart , zappig , lekker

van fmaak, en wat langwerpig.

Ook dienen de bladeren tot iV/ö«, ver-

meerderende ook 't zog der zogende
Vrouwen , bchalven dat V-, meer nuttig*

heden geven in de Geneeskwh

De Blimbifig-boom iswelnièi^xer groot^ De Blitn-

maar egter weerdig , dat men hem bc- bing-

fchryft. Daar zyn 'er die hoekige, en ^oo™-

ook langwerpige Vrugten geven. De
eerfte zoort is weertweederley, zommi-
ge die zoete , en andere die zuure Vrug-
ten voortbrengen.

De eerfte zoort van deze twee, of de
zoete, wallen aan een lage fraaije Boom
met een mooije uitgebreide kroon , heb-
bende veel takken , en dichte kleine

bladen, die aan wederzyden de kleine tak-

jens, twee en twee met eenige paaren, als

de j^cacia , by een ftaan , fluitende zich

tegen den nagt , of met Zons ondergang

,

te zamen , en tegen den dag weer open
gaande

De bloeflem is purper-verwig , ver-

toonende zich als een open Klokje^ van
vyf blaadjes. Men ziet die aan de tak-

ken , en ook aan de ftam zelf.

Hier uit komen drie of vier Vrugten
by een voort , zynde van grootte byna
als een matige jlppel of Citroen , wat
langwerpig, en als in vyf kluften tegen
een gedeeld , en geelagtig-groen van
verwe.

Zy hebben een zeer zappig merg van
binnen, dat aangenaam van fmaak, wat
na de rynfche kant is. Men heeft van
binnen in de zelve ook als zaad- of klok-
huisjens met dunne lange korls , als die

van de Komkommers.
Het is een zeer gezonde Vrugt , daar

men maar geruft, als in een /Ippcl, inbyt,

en zy geven aan een zieken een groote
vcrquikking.

De zuure BUnbing-boom is wat hooger
van ftam ; dog zoo fraai , nog zoo groot

van kruin niet j maar hun blad is wat
grooter
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grooter en ook groener. Zy bloejen ook
zoo llerk niet, vertoonen zich maar aan

de takken , en niet mede ann de llam
,

als de voorige.

De Vrugtcn vallen ook zoo dik niet,

maar fmallcr en langer , hoewel zy ook
vyfklufiig en gecl-groen zyn. Zy zyn
zeer wrang van fmaak, koud , en t'za-

mentrek kende.

Behalveii deze is 'er nog een Blim-
hing-boom die de langwerpige ronde Blim-

bing-Vrugt geeft, die groen van verw
,

zeer i-ynfch van frnaak , en een van de

heerlykite en verquikkenfte Vrugten,
geconfyt zynde, is, die ik ooit gegeten
heb.

A-lcn zoude hier een afteekening van
de Boom , Bloeflem en Vnigt

,
geven

,

zoo die niet reeds zeer n^t door ï^ieiiw-

^o/ afgebeeld was.

De Boom is in zichzelvenjuiftdedik-

fte , nog de fraai lle niet, vry ydel van
takken ; maar m-ooter van blad , als de

voorgaande, ^ngwerpig, voorfpitSjCn

agter rond, /oor aan ontrent drie duim
lang, en b;iif zoo breed j maar de agter-

fte vallen kleiner.

De bloefTem is byna , als de voorige,

bruinagrig , met appelblodleme ftrccp-

jc, vertoonende zich aan de ftam , en

takken.

Men ziet de Vrugten als by troffen

groen 'er aan hangen , die een groote

duim dik , rondagtig in de lengte , en

ontrent een pink lang zyn. Zy zyn vree-

zclyk zuur, zoo dat men van wegen ha-

re wrangheid fchiikt 'er in te bytenjdog
in

7

als men eggcrige tanden heeft , en

zoo een Blimbing by t , dan gaat de eg-

gerigheid aanllonds over.

Het is een Boom , die men planten

moet, en die men om veel nuttigheden,

die hy geeft, ook gemeenelyk op de Er-

ven der lieden hier ziet liaan.

De Vrugten werden nooit raauw, maar
welgeftoofd, of geconfyt, gegeten, of

tot Aisjaar ook wel tot meer andere din-

gen gebruikt , om 'er zap in , of op te

druipen.

DeCaaa- Een van de grootfte booraen , die ik

li-boom. kenne , is de Canari-boom. Ik heb 'er

zeer groote , en byzondere oude , van

gezien > en onder anderen een in 't Dorp
Soya , boven op 't Gebergte , die , na de

getuigenis der Inlanders , over de twee
honderd jaaren oud , en van een onge-

nieene dikte en hoogte was , dragende
nog dagelyks een groote menigte van

Vrugten,

Dit is wel een Boom , die eigentlyk

tot de Hers-boomen behoord ; dog om
de aangenaamheid van zyne Vrugten,
zoo hebben wy hem hier mede onder de

Vrugten , die men uil de hand eet , en

op de na-tafel gebruikt, willen plaatzcn.

Men heeft tamme ^cw ook wilde Cana-
ri-boomen^en zy hebben gemeenelyk

,
pas

boven de grond, vlerken , of brcede wor-
tels.

De tamme is een zeer hooge Boom
,

glad en graauwagtig van baft, hebbende
groote wyd-uitgebreide takken , en aan
de zelve veel dunne takjens met ettelyke

paaren bladeren tegen malkandcren over,

dog een vooruitftaande , hebbende de
lengte van acht of negen duimen, en aan
de jonge Boomen wel wat grooter } ag-

ter aan llyf
,
glad , en donker-groer. , die,

tegen dat de Vrugt ryp werd, afvallen,

en dan is het tyd, om de zelve 'er af te

haaien.

De Vrugten hangen by troffen te za-

men, twee of drie aan yder Üeel, zynde
van grootte byna als een blaamve Boeren'

Prhim , wat driekantig , langwerpig,
blaauwagtig groen van bolfter , die ein-

delyk donker-blaauw werd.
Men flaat 'er die boliler, die ontrent

een flroobreed dik is, met een hamer
af, en dan krygt men een Vrugt , als een
groote Jlmandei uit de bollier , die een
dun wit en appelbloeirem vlies (dat in de
oude Canari ^toi werd) over zich getrok-
ken heeft, die men 'er gemakkelyk met
de vinger afwryft , en dan krygt men
eerft de fpierwittc Canmi ^ oi Indiaan-

fche Amandel^ die zeer zoet, en met een
weinig Sout gegeten , zeer lekker van
imaak is. Men heeft ze ryp in 't begin
van het drooge Zaizoen , in Oüober en
No-vember^ in Jmboina-, dog op Manipa^
en daar ontrent in Jimi^ en 'Jidi^ om dat

de Zaizoenen daar anders, dan in Am-
boina, vallen, zynde daar 't Regen-Moef-

fotif als hier het drooge is.

Men heeft van deze Vrugten wel vier Verfdiei-

byzondere zoorten. de zoor-

Een groote langwerpige, die zeer dik *,':"
'^^^

van fchclp, wel drie of vier duim lang

valt , en die driekantig is. Men vind
deze op Bangay , en yder van de zelve

geeft drie Vrugtcn.

Ook is 'er een groote zoort , die rond
is, hoedanig men ook een kleine lang-

werpige, en een kleine zoort heeft.

Deze Vrugt geeft ook een groot voed-
zel aan den Inlander , 't zy raauw gege-
ten , 't zy om 'er alles van te maken , dat

wy van de Amandelen bereiden j maar
men moet ze, jong zynde, niet veel ee-

ten, zoo men niet aan de afgang raken

wil , alzoo zy zeer Olyagtig en glibbe-

rig zyn j dog de inlanders droogcn ze ia

den rook, zoo, om dit voor te komen,
als om ze altyd in voorraad te hebben

,

en eeten die met meer voorzigtigheid
,

dan wy. Ook werd 'er (voor al in Ban-

da) een zeer goede Olie , als die van A"
man-
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mandelcK, vun gcpcift , die veel beter,

en aangenamer, als de Calappus-oUe , is,

fn by hen als Boter gebruikt werd, om
te braden.

De yimboineezen maken van deze Ca-

nari, en van 't Sagoe-meel , hunne Ba-

gea , een zoort van Hrood.^ dat een half

el, of ook vel een ellc lang , een duim

dik, en rond is. De Inlanders pryzen de

zelve , maar zy vallen ons Volk wat hard

in de maag.
Zy maken 'er ook Baroewa's , en Ala-

kronnen^ op gelyke wyze, af.

Als deze Boom zeer oud is, druipt 'er

een witte taaye H<*ri uit, dat metter tyd

geel werd > dog zoo lang zy Vrugt ge-

ven, verneemd men de zeive niet, ook
valt het wel meeil op Ceram, en zelden

in Amhoina , dienende niet anders, dan

tot tooitfcn, en Hambeauwen.
Het hout diend voor geen Timmerlie-

den -, maar werd veel tot brandhout in

de Kalk-ovens gebruikt j hoewel de In-

lander nu en dan uit de vlerken een Thee-

bakje weet te maken. Ook geven de ha-

ften van de Canai i-Frugt een heeten brand.

DeW'lde' Behalven de voornoemde zoorten van

Cuun- tamme Canari^ zvn 'er nog cenige wilde

boom., zoorten, eene, de M^'ejier- Canari ^ die

ontrent zoo groot is , als de tweede en

vierde zoort , en zoo genaamd werd,

om dat zy in 't begin van 't IVefter-Moef-

fon bloeid , zvnde in ylpril ryp , en voor

de reft verl'child deze niet veel van

die twee voornoemde zoortcn , dan,

dat zy hooger van ilam , kleiner van

blad, en dat het zelve zoo harsagtig van

reuk niet , als het bevorens befchrevcne

Ca-dari-hlad ^ is, dat, zoo ras men het maar

tuflchen de vingers wryft, een fterken

hars-reuk van zich geeft.

De tweede wilde zoort is kleiner, als

de voorgaande , hebbende een Vrugt , als

een gemeene halve vinger lang , mede
driehoekig , fchcrp , en yder zyde een

vinger breed , en m des zelfs drie gaat-

jcns van binnen een of twee pitten , die

klein, fmal, en drooger van fmaak, als

de voorgaande zyn j dog moeyelyk om
op te kloppen.

De Boom zelf is mede een fterke hars-

reuk van zich gevende, en als men 'er in

kapt, druipt 'er een witte Hars uit, veel

meer , als uit de tamme , die eenigzins

aa Kaars-fmeer of Offen-vet gelykt , daar

na geel werd, en alleen tot toortfen dien-

ilig is. Deze Hars hangt met klontjes

aan de oude Boomen op Ceram in 't Ge-
bergte.

Men kan, desnoods, deze Boomen,
om h.ire hoogte en rcgtheid , tot Maften
gebruiken, hoewel zy niet zeer vaft, nog
duurzaam van hout zyn. Ook is het

goed tot Kiften te maken. Daarenboven

MEN, PLANTEN,
I

vallen de vlerken van de wortels dezer

i

Boomen ook wel zoo groot , als dic

van de tamme ^ zoo dat 'er groote Thee-

bakken ^ en kleme Taftl- bladen ^ af kon-
nen gemaakt werden.

Buiten deze twee wilde zoorten , heeft

men nog eenderde wilde Canaii, wel-

kers Boom in veire na zoo dik niet,

kleiner eii fpitzer van ti-p, als ook veel

minder van vlerken en takken is , heb-

bende de bladeren met drie of vier paa-

ren by een, dog een blad voor uit ftaan.

Ook vertoonen zich de Vrugten yder

alleen
,

gelyk men aan deze teckening

op N». XII. klaar zien kan , han-

[

gende aan lange fteelen , en zeer wel na

I
Èykeh n gdykenóe, alzoo zy mede lang-

werpig- rond, en zwartagtig van verw,
hoewel zoo glad niet, zyn, hebbende de

lengte van anderhalve duim, en de dikte

van een pink vooraan, of als een gemee-

ne lange Haze-noot. Men agt ze zeer

weinig, om dat ze moevelyk zyn om te

openen, en zeer weinig j,:t hebben. Zy
vallen ook zomtyds wel kc\-ter,en rond,

dat alweer een byzonder geri^gt van de-

ze zoort is , en die maar Vrugten van
een duim lang, en van dikte als een klei-

ne Caftanie , heeft. Deze hebben ver-

fchcidc uitllekende hoeken j ook geeft

de Boom, oud zynde, Hars^ maar 't is

zoo fterk van reuk niet, als de andere,

en is verfcheidcnerley uit de boven- en

beneden ftam , behalven dat de laatfte

ook zwart is.

Zy geven haar Vrugt in May, en ee-

nige volgende maanden, houdende geen
vallen Itreek. Ook vallen zy niet, dan
op hooge Gebergten , en in diepe Bof-

fchen.

Eindelvk heeft men hier nog een zoort De Wel-

van Canari- boomen , dic de welriekende "^'^enae

Canari-boom genaamd werd, en waar van boom."
ook twee byzondere zoorten zyn.

De ecrfte zoort is glad , en wit, veel

hooger, dan de p.as te vooren befchree-

vene, zeer dik, tot de twee of drie voe-
ten in de middelyn konnende haaien.

De bladeren zyn korter, en brecder,als

die van de eerfte wilde zoort.

De Vrugten zyn byna even eens, als

die van de ronde Canari , en wel zoo
rond

,
yder aan een byzonder ftcelt-

ie,aan een dikke Heel of tak. Zy zyn
van buiten groen , dog na den zwarten
trekkende, ruig, wat graauwagtig, dne-
kantig en dik van fchelp, welke, opgc-
flagen zynde, twee of drie pitten , die

langwerpig, en goed van fmaak zyn, uit-

leveren.

De boven-ftam geeft mede een witte

Hars uit j dog de beneden-ltam geeft

een Hars , dat fwartagtig en geel is,

gevende een lieiFelyken reuk van zich.

Wy
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Wy vertoonen een afteekening van de-

ze zooit op N°. XIII.

De tweede zooit der ivelriekende Ca-

ftari is ruigagcig, hebbende dikke knob-
belagtige takken , waar aan men veel

bladeren met paaren van agt of tien by
een ziet , die zeven of agt duim lang ,

drie of vier duim bitcd j dik, vart, wat
gebogen , en ruig boven op , dog onder

wolagtig, en zagt zyn.

De Vrugten hangen aan troffen by een,

zynde een lid van een vinger lang, een

duim dik, en ruig, als zy nog jong zynj
dog werden , ouder geworden zynde, glad.

Deze Boom geeft mede een Hars, die

donker- geel, byna als Harpuis, is, wel-
riekende , nog verfch zynde, eenigzins

na Amber , dog daar komt zeer weinig
uit deze Boom druipen > maar wel veel

Olie , die zeer goed j geurig , en van
Zommige voor een zooit van de Balzem
Kopal word gehouden.

Men vind deze Boomen niet zeer veel,

en nog meeft,^im beft , op Kilang, en

Manipa. Ooyilaan zy geerne luchtig
,

en alleen. .

De Goia.
^^der de Boomen van nuttigheid , en

va-boom. dier Vrugten veel gebruikt werden, is

mede de Gojava-boom , waar van men een
tamme, en een wilde zoortc heeft.

Detamme Gojava-boom fchiet vry krom,
zomtyds met eene,en ook wel met twee
,of drie ftammen, op. Het is geen hoo-
ge Boom, hebbende weinig aanzien, en
ook zeer weinig takken, die lang en taai

zyn, en waar aan de bladeren vry ver-

werd ftaan , zynde ontrent een groote

vinger lang, half zoo breed , en vol ge-

lykloopende ribben. Zy zyn bleek-groen

van verw , en brengen in ylugujius een

witte bloeflem van vyf blaadjens voort,

waar uit men in November , en verder 't

gantfch Droog-zaizoen door, de Gojava-

Frugt heeft, die zig als een korte dikke

middelmatige Peer vertoond , van verw
•wat na den Citroen-geden trekkende, en

vooraan van een klein kroontje voorzien

zynde.

Het merg van deze Vrugt is wit , en
bleekagtig , niet zeer of pas een pink dik,

alzoo 'er veel kleine korlen in zyn. Zy
hebben een zoete drooge fmaak

,
gely-

kende wel wat na Peeren, en een reuk

,

die hen zeer eigen , wat flerk , en als die

van Hoy is. Zy werden meeft wat meer
als half, of byna, ryp zynde, gebruikt,

omdat ze dan wel zoo zappig, en fmaa-
kelyk zyn. Men eet ze uit de hand, en
men ftoofd ze ook (van de korls gezui-
verd zynde) zeer lekker , zoo dat men
byna meend geftoofde Peeren te eeten

,

als men , ecrit in 't Land gekomen zyn-
de , de zelve op de tafel ziet , en die eet.

Zy zyn zeer goed tegen de Buik-loop ,al-

III. Deel.

zoo zy flerk floppen. Dog men moét
ze niet raauw eeten, vermits zy dan te
fchielyk floppen.

Het is ten ongemeenc taaye Boom,die
men buigen kan, zoo men wil. Hy valt
hier menigvuldig, hoewel het waarfchy-
nelykfl is, dat men deze Boom hier van
buiten ingebragt heelt, en, zoo veele
willen, zouden zy uk Maniièa hier, en
uit Peru daar overgebragt zyn.
De Boom , en Vrugt is verbeeld door

Niewdühof fol. 2Ï4. gelyk ook in 't I.

Deel van de Hortus Medicus Amfieloda-
meufis cap. lxiii. fol. 121.

Daar is ook een wilde o?Bofch-Gojava- DeBofchi
boom, die vry laag by de grond groeid, Gojava-

en veel beter een Heefter , oi Struik, dan ''°°'"'

een Boom, gelykt.

Deze heeft zyn bladeren in twee reyen
ftaan, zynde verder meeft als de voorige,
dog flyf, en afchgraauw van verw, hoe-
wel zy netter aan hare takken ftaan.

De bloeflem is ook even eens > hoewel
zy meer witte draaden heeft j ook geeft
zy kleiner en ronde Vrugten, die voor
aan wat fpits, of ontrent zoo groot, als

een Limmetje , of als een groote fluiter,

en donker-groen van verwe, zyn. Haar
merg is harder, maar zoeter , als in de
voorige, wit en roodagtig van verwe,
en ook vol korlen , als de tamme.

Deze Boomen zouden beter Vrugten
voortbrengen , zoo zy wat meer in de
Tuinen geplant wierden : want zoo als

zy nu zyn , heeft men aan die harde
Vrugt niet veel , fchoon zy fmakelyker,
als de tamme, is.

Men heeft nog een kleine zoort van
een Gojava's-boom in Amboina, die zeer
wel na een Roftmaryn-boomtjen gelykt

,

zynde pas twee of drie voet hoog, heb-
bende zeer kleine donker-groene blaad-
jens , en brengende een bloeflem en Vrugt
voort, die byna niet van de wilde Goja~
va's verfchild j dog zy vallen niet groo-
ter , als een fraaye Moerei-Kars, en zyn
donker-groen van verwe. Zy werd zel-
den ryp, en nog minder gegeten, alzoo
'er niet veel aangenaamheid , al is zy ryp,
by gevonden werd.

De Papaja-boom , die hier mede van ^g p^p,.
buiten ingebragt is, tierd hier egter zeer ja-boom.'

wel.

Men heeft 'er twee zoorten af, de eene
het Mannetjen , en de andere het ff'yfjen

genaamd.

Het Mannetjen is een regt-opfchieten-

de Boom, zynde niet zeer hoog, en van
dikte als een Pinang-boom, of ontrent een
halve voet dik in de middellyn. Hy
heeft mede zyne leden

,
gelyk deze Boomj

vallende de bladeren by 't aankomen van
yder lid mede af, hoewel deze leden in

deze Boom niet geheel rond loopen
,
ge-

V lyk
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lyk zy in de Pi»ang-boom doen. Zyn
Ichors is zeer week, en niet boven een

vinger dik
,

ja men kan de gehcele ftam,

die groen is , zeer gemakkelyJc doorkap-

pen.

Boven aan de ftam heeft men dwars

'er uit veel ronde holle ileelen , die

wel drie of viet voet Idng zyn, en aan 't

einde van welke men veel groote platte

drie- of vierkantige bladen, die wel an-

derhalve voet lang zyn , heeft.

Twee- Hy geeft witte bloefleni , byna als dat

derley Vin de Limoen-hom^ dog wat kleiner, en

loort. vol gecle fnazeltjens j dog daar komen
geen Vrugten aan.

Wy zouden de zelve konnen vertoo-

nen, gelyk ook het IVyfjen ; dog laten

het na , vermits men die zeer wel in

Dappers tweede en derde Gefantfchap na

.
China,fol. zi 2. afgebeeld vind.

Het IVyfjen verichild niet veel van 't

Alarmefjen, zoo verre de ftarh, en blade-

ren betreft, dog die hebben meer , en

dieper ingekeepte kluften.

De bloeflem des zelfs is veel grooter,

en komt zeer dicht aan de ftam voort, ge-

.lykende wel een Lelie , een lid van een

vinger lang.

De Vrugt heeft de gedaante eenigzins

van een Meloen ; dog is voor vry dikker,

met een klein tcpelken, van verw, als

zy ryp zyn ,
geelagtig , en hangt in me-

nigte by een.

V^an binnen is een geel en zappig merg,

byna als dat van de Pompoatien^ dog niet

heel dik , hebbende veel langwerpige

korlen, die zwart zyn. Zy fmaken zeer

laf-zoet, en plat, hebben een reuk, die

. vry geil , en onaangenaam is. Zy werden
,ook wel gekookt.

Deze Boom is door de Vrugten zeer

top-zwaar ,
gcvaarlyk om te beklim-

men, en raakt door deze wicht by
zware winden zeer licht op de grond.

Deze Bomen willen aan ftrand , of in

zandigc gronden , zoo wel niet tieren
,

als in vette aarde, zy dragen meeft het

geheele jaar door, en werden ten deele

door den Inlander, ten deele ook door
de Vogels, dien de korlen meer ontval-

len, voortgeplant.

Daar is nog een wilde zoort , die aan

flrand groeid.

De DrA- ü^^r is een Boom , die den Inlander

ken- Pohon Rau, of de Draken-boom, noemd,
boom. van welke mede een tamme , en een luilde

zoort is.

De tamme is een Boom , byzonder

recht, en al vry hoog opgroeid , maken-
de boven een fraaye krum.

Hy heeft ydcle lange takken, met veel

geribde bladeren , die paar aan paar by-

na van onderen af tegen een ftaan , heb-

bende aan 't einde gemeenelyk een blad

vooruit, hoewel 'er ook wel eens maar
twee aan 't einde van zoo een tak zyn.

Zy zyn donker groen van vcrw, vallen-

de wel agt of negen duim lang , on-
trent drie duim breed, en aan de jonge

Boomen nog langer, en hebben een be-

zwaarde reuk.

De bloeflem is in een groote witte

tros beftaande,waar aan veel kleine wit-

te bloempjcns van vyf bladen zyn, waar
uit de Vrugten voortkomen jzynde klei-

ne ronde platagtige jlppeltjes' , die de
grootte van een groote ftuiter , of van
een Limmetje , hebben , en die geel van
verw zyn.

Men ziet 'er verfcheide by een groei-

en, en men vind van binnen in de zelve

een vyfkantige ftcen
, gelyk men dit

klaar op N°. XIV. bcfchouwen kan ,

daar een tak met zyn Vrugten , als ook
een volwaffen , en een geopende Vrugt
afgeteekend is.

Men ziet in den omloop vyf gaatjes ,

ontrent yder van wellaS:'ich drie ftreep-

jes in een drie-hoek vertonen. Rond-
om deze korl zit een zagt merg, dat zap-
pig, wat rynfch vanfmaak, en van een
aangename geur is. Zy werden raauw
gegeten , en zyn wat t'zamenrrekkende.

Ook werden zy in deze en gene Spyzen
gebruikt , om daar aan een rynfche fmaak
te geven, gelyk zy dat veel in hare Pa-
pedo doen. Zy verkoelen en verfriflchen

ftcrk, waarom zy ook in ziekten wel ge-
bruikt werden.

Zy bloeyen in de drooge tyd , en men
ziet de rype Vrugten in May ,oi Juni.

Men heeft ook een •wilde zoort , die

van de tamme niet veel verfchild , dan
dat die langer , fmaller , en leni-

ger van blad , dat ook eenigzins fte-

kelig is.

Deze Boom geeft aan yder takje maar
twee of drie kleine ronde Vrugtjens, van
grootte als een Kers, geel van verw, by-
na van fmaak als de tamme ; maar zoo
vol, nog zoo zappig van merg niet. Ook
vallen de korlen der zelve vry grooter,

zyixle mede vyfhoekig. Zy bloeyen
,

en dragen op den zelven tyd Vrugten

,

gelyk de trm-me.

Hier valt ook de Condondongboom , die j)g q^^-
van een matige hoogte , van dikte als dondong-

een man in zyn middel , en zeer glad boom.

van ftam is.

Hy heeft weinig takken^ en de gerib-

de bladeren ftaan by paaren tegen een

,

zynde ontrent een halve voet lang, byna
half zoo breed , en wat getand.

De bloeflem is wit , en vertoond zich

t>y troflen , beftaande in kleine bloemt-

jcns van vyf bladen, binnen in de welJcc

men eenigc gecle fnazelkens op zoo een

knopje ziet.

Hier
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De Ma-
kkie
Condon-
dong-

boom.

De Coef-

fambi-

boom.

Hier uit komt de Vrugt voort , van
grootte als een kloek Hoeader-ey , heb-
bende een gcele verwe , als zy ryp
is. Men eet ze uit de hand met Canari^

Zagoe, enz. dog men dooptze eerft wat
in zout water. Zy werd ook veel in

Spys, by Vifch, enz. gebruikt.

Zy heeft een gladde Ichil, onder wel-
ke zich een zappig merg vertoond,
rynfch van fmaak , dog weinig , al-

zoo de koil vry groot is. By die Vrugt
is gemeenclyk een zware reuk , als van
Vrugten , die beginnen te verrotten.

Men heeft ze in Maart ryp.

Het hout van deze Boom is flegt tim-
merhout, en veel te zagt daar toe.

Hy verwifleld van blad in de maand
September^ zoodanig dat hy gantfch kaal

ftaat ; maar krygt- in OSlober , of kort

daaraan, weer jonge bladeren.

Men heeft op Malacca een zoort,

die in blad en bloeflem , niet veel

verfchild van de gemeene ; maar de
Vrugten zyn 4Cr wel zoo groot , als

een kleine A'^^iggn-, en ook van dat fat-

zoen. Mer/noemd ze Moedoe.^ en kan
die op N°. XV. hier afgeteekend

zien. Zy zyn zoo rynfch niet , als

de gemeene, en bleeker van verwe.

Verder is zy byna even eens , als de

andere, dog men kanze uit de hand ee-

ten, om dat zy een aangename rynfche

fmaak , die na iet wynagtigs trekt , heb-

ben.

De CueJfambi-bo«m is ook een fraaye

hoogc, vafte en lommerryke Boom, val-

lende op Ja-va wel zoo dik , als twee
lieden omvatten konnen. Hy heeft een

licht-groen blad , dat wel zes of zeven

duim lang, en ontrent drie duim breed

is, hebbende eenigc ribben aan weder-

zyden , die tegen malkanderen aanko-

men. Zommige bladen ftaan twee tegen

een, zommige enkeld op zig zelven;

dog by de voorfte twee heeft men ge-

nieeneiyk een derde blad vooruit.

De bloeflem komt geelagtig aan dun-

ne takjens voort ,
gelyk men hier op N°.

XVI. zien kan , hebbende eenigzins de

gedaante ah Dtuiven-hXotffem , of als de

'Turkze Tarw , of de Jagon , zoo de

Ambo'mezen die noem.en.

Hier uit komt de Vrugt voort , die

zig verfcheiden by een, dog yder aaneen

lleeltje , verrooncn
, gelyk men hier

mede zien kan. Zy zyn zoo groot on-

trent als een Eykel^ of Haznioot , dog
zoo lang zy onryp zyn, wat gedoomd,
geelagtig van verw, dun van fchelp, en

met een bruine korl 'er in, die een beurs-

je vertoond. Men eet de Vrugt raauw,

meefl tot dorft-lefTqhing, en men perfl

'er ook wel Olie uit , die meeft

tot zal\ ing , nevens andere welriekende

Oïïén
, gebruikt , en voor een der beflc

gekend werd.
Men heeft ook eenig merg tufTchen

de fchaal en de korl leggen , dat rynfch
van fmaak, en niet onaangenaam is, trek-
Icendewat na 't zap van Uruiven^en men
zuigt dat merg van de korl af.

De korl fmaakt byna , als een Haze-
noot ^oï Pijlache; maar zy is zagter, ook
wit , en beflaat uit twee ftukkcn ; dog
zy is juift zoo lekker van fmaak niet.

Het hout van dezen Boom is zeer vafl-,

hard, zwaarder als 't yzer-hout,en dier-
halven zeer goed, om 'er zwaare wer-
ken, die laft dragen moeten , af te ma-
ken. Ook is dit een fchoone Boom , om
Allees ^ en M-^andel-gaarden van te ma-
ken , en 't is een vermaak 'er onder te

wandelen.

Hy verwifTeld in Auguflus zyn blad,
bloeid in September^ en draagd Vrugten
in 't begin van 't Jaar , en ook wel later,

na dat men de Regen- en Drooge- Zaizoe-
nen verfcheiden hier heeft : want op Ma-
nipa , Boero , en daar ontrent , draagt hy
Vrugten , als hy hier bloeid ; en bloeid
daar , als hy hier Vrugten draagd , 'c

geen om de verandering der Zaizoenen
ook niet anders zyn kan.

_
Men ziet ze hier niet veel , en , die 'er

zyn, komen traag by, om dat zy in een
vreemde grond Itaan, alzoo zy hier van
Java^ of Bali, gebragt zyn.

Onder de Ambonfche V^rugten teld men q^ jan-
ook de Sanga-Frugt, zynde van grootte ga-boom.
als een Chineefche Oranje-Appel, en ook
zoo van geur. Wy vertoonen deze Boom,
en Vrugt op N°. XVII.
De Katappaa of Katappaboom^h mede De Ka-

een zeer fchoone Boom , die niet hier maar 'appan-

'er naby en voor al op Java, enz. valt. Men ^^^'^'

heeft 'er ook tam}?2e , en wtlde zoorten af.

De tamme is een Boom , die fig zeer
wyd uitbreid , en al vry hoog groeid

,
hoewel hy hier zoo hoog niet valt , als

ik die op Java gezien heb. De takken
groejen dwars rondom den Boom tegen
malkanderen aan } dog niet ordentelyk.
Zy hebben groote breede bladeren \'an

zeven of agt duim in de lengte , en vier
of vyf duim breed , loopende vooraan
wat breed, en rondagtig,uit, zynde aan
een korte dikke ileel , dicht aan de tak
vaft. Zy zyn glad en van een frifTche

groene verwe, boven op wat donkerder-
groen, dan beneden.

De witte bloefTem komt by trofTen

voort
,

gevende daar na twee of drie

Vrugten, die wat kleiner, als een Mang-
ga , of ontrent als een Canari van grootte,

dog wat plat , en fcherp uitloopendc

zyn , hebbende de lengte van twee of
drie duim , en niet wel die breedte.

De Vrugt , die van binnen in de roode

Y i bolfter
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boHlcr is , vertoond zig byna , als een

Jlmandel^ wit, dog langwerpiger rond,

zynde byna zoo zoet , en aangenaam

van fuiaak , of als de Canari , dog

zoo vet, of olie-agtig niet, en dierhal-

ven, ook wel zoo imaakclyk , om ze uit

de hand, en met wat zout, als Ha-ze-

nooten, te eetcn , dog zy geven geen

Olie.

Men ziet hier geen tcekening van de-

zen Boom met zyn Bloeflem, cnVrugt,

om dat zy in de Hortus Malabaricus in

't IV. Deel net afgebeeld is.

Men heeft hier egter cenige iviJde

zoorten, waarvan de ecne wel ontrent

de ilrandengroeid, die ook een hooger

Boom , dan de tamme , werd , en vry

dikker rtam krygt, die gemeenelyk wat

na 't \v;itcr toe overheid.

De takken groeyen veel onordentely-

ker, als aan éc tamme ^ en hebben hare

bladeren voor aan meeil vyf of zes agtcr

een, als in een kring , verfchillende in

grootte niet van de tamme.

Daar is ook geen onderfcheid tuffchen

haar Bloeflem, en Vrugtcn, en tuflchen

die van de de tamme , dan dat zy kleiner

zyn.

De liihnder laat zig aan deze Vrugt

weinig gelegen leggen , om dat 'er zoo

weinig aan is. Zy maken meer werk

van 't hout , dat zy byzonder goed vin-

den , om 'er inhouten ran hare Coraco-

ra's^ en andere Vaartuigen, af te maken.

Men beeft nog een Bo/lh-zoovt , die

daar toe nog wel de belle is. Hy gelykt

zeer wel na de Strand-Katappan-boom.

Dog hy wad recht op, en fpreid zyn

takken 'in 't rond als een Zonne-fcherm

uit.

Zyn bladen zyn fmaller en langer

,

zynde verder, als de andere, onordente-

lyk vooraan by een gefchikt.

De Vrugt valt kleiner , dan van de

voorige Boomcn.

De Ca- De Cadjoe-boom , hier mede door de

djoe- Portugcezen^ nevens meer andere Boa-
boom, men, van buiten ingebragt , werd hier

op verre na zoo groot niet , als in zyn

eigen grond, in 14 ''e (i-India:.

Het is hier gemeenelyk maar een

laage Boom , niet hooger dan een ge-

meene zoete Limoen-boom , zynde mce-

ftcn tyd krom van ilam , reddyk vol

takken , die byna tot aan de grond

komen.
Zyn bladen vallen wel vyf of zes

duim lang, en ontrent half zoo breed-,

zynde ftyt en glad, een weinig gerim-

peld , en ydcr op zich zelven llaande.

Aan 't einde der zelve vertoond zich

in O&ober de bloeflem, met troflen, die

eerft wit is, en 'daar na, als zy agterovcr

buigd, roodagtig werd, bellaandc uit vyf

kleine fmalle blaadjes.

Uit de zelve komt in Decemier , en in

't begin des Jaars, eerll een boon, als

een groote Caflanie , aan een Itcel , en

d.iar na tulTchendczclvede Cadjoe-Frugt^

als een appeltje, voort, dat ontrent zoo
groot , als een Hoender-ey is , en agter

wat fnial loopt , zynde groen van vcrvv,

en ook zomtyds wel met cenige roode

Üreepcn gcteckend.

Het merg van deze Vrugt is zagt,

en wel wat zappig j dog van weinig
nuttigheid in deze Gewellen, alzoo zy
zeer zelden gegeten werd , dog de Boon,
die voor aan de zelve is , werd gebraden,

en gegeten.

Daar valt hier nog een andere Boom ,

door den Inlnider Lenat genaamd , die

een zoort van een IVilde Cadjoe-boom is j

dog deze groeid vry hooger , en rech-

ter , en krygt de dikte van een Pi-
navg-böom. Men ziet ze in Banda meerj
als hier, daar zy beter tierd , en groo-

ter Vrugten geeft , die ook beter fmaken,
dan die men hier heeft.

Hy heeft ook bladeren die wel een
voet lang, ontrent half zocMreed , fpits,

en vol ribben, zyn, llaande zommige en-

keld , en zommige met paaren tegens

rnalkanderen, die men jong zynde, ee-

ten kan. De melk, uit den Boom, ofte

uit de afgebrookene bladeren, op de hand
druipende, jeukt fterk , en laat als een

brandmerk na, weshalven men zig daar

voor wagten moet.

De bloeflem is witagtig , mede wat
agterover gebogen, en leverdzyne Vrug-
tcn met troflen byeen uit. Zy vallen

wat kleiner , als de regte Kadjoc-Frug-'

ten } maar gelyken 'er anders vry wel na,

zynde ontrent een groote duim lang

,

groen, wat gerimpeld , en ook genoeg-
zaam driekantig. Zy zyn rynfch van
fmaak, zacht van vleefch, en wel zoo
goed, en aangenaam , als de regte, als

zy ryp zyn , hebbende mede zoo een
boon aan haar brcedile zydc ilaan , die

mede wel gebraden werd.

Men gebruikt dezen boom meeft, of
tot brandhout, of tot Kalk-oi-ens , maar
de Kalk, die 'er af komt , deugd niet,

om ze op de Siri-bladen te eeten , alzoo

zy door hare fcherpigheid de tanden

doed uitvallen.

Wy vertoonen op No. XIX. een tak

van dezen Boom met zyn jonge Vrugt

,

enz.

De Nam-Nam-boom is van een flech- De Nam-
tc naam , alzoo hy in 't jimhoinees de '^*"^-

"

Vulva canina betcekend ; maar onder- °°°™"

tuflrhen een Boom , die een zeer goe-
de Vru^t uitlevcrd.

Het is een lage Boom, ruig, en bruin

van baft, van grootte en van ftal , als

een gemcene Limoen-hoorn , flecht van

aan-
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aanzien , vol groeven in de ftam , die

zich als verfcheide Boomen by een ver-

toonen ; bchalven dat men ook de wor-
tels meelt bloot leggen ziet.

Zyn bladeren ilaan nog al vry dicht

,

fchoon hy geen groote top maakt, ver-

loonende zig , als de BUrnbing blade-

ren , twee en twee by een , dog even
of 'er maar een blad was, zynde licht-

groen van verwc
,
glad , en redelyk llyf.

De lengte der bladeren komt wel op
vier of vyf, en meer duimen, en zy zyn
ontrent anderhalve of twee duim ten

hoogften breed, die zich in mecnigte
twee en twee aan dunne takjens vertoo-

nen.

De Boom geeft geen bloellem , of
Vrugten , aan zyn takken ; maar men
ziet die beide aan en uit de ftam voort-

komen.
De Vrugt is ontrent een hand-palm

breed, eelvkende wel wat na een halve

Maan , en met vpel knobbeltjes bezet

,

zynde geelagtiVvan verw , en eenigzins

ruig. Men ..J^ft ze van Maart tot Mcy
toe. Zy is ^eer rynfch van fmaak , t'za-

mentrekkende , niet overvloedig van

merg, en groot van korl •, maar, ge-

ftoofd zynde, leverd zy een van de lek-

kerfte fchotelen eeten , die men hebben
kan, uit, hoewel zy , ryp zynde , ook
wel uit de hand , en tot drooge Vilch

,

en Zagoe^ gegeten werd.

Daar is ook een lüilde zoort van Nam-
Nam-boomen , die vry hooger , dan de

/a»«wf, werden, verfchillende andeis wei-

nig van de tamme ^ dan dat des zelfs bla-

den fpitzer , ook vry langer , en brecder

vallen. Ook zyn zy wel zoo donker-

groen van verw. Het is mede een zeer

groot ondcrfcheid , dat de bloeffem , en

Vrugt , van deze Boom dicht by mal-

kanderen aan de takken , en niet aan

de ftam , voortkomt
,

gelyk men hier

op N°. XX. zien kan. Zy vallen ook
wel zoo klein , of maar half zoo groot

,

dikker, als de tamme ^ wat gerimpeld, en
mede geelagtig ; dog ik weet niet , dat zy

gegeten , of ergens toe gebruikt werden

,

alzoo zy zeer t'zamentrekkende , en al

te rynfch , weinig van merg, en groot

van korl zyn.

Dit hout valt vry harder, dan dat van
de tamme Boom , en zou derhalven tot

deze en geene kleinigheden konnen ver-

timmerd werden, alzoo het vaft, en ef-

fen van nerf is, en, op een drooge plaats

gebruikt zynde, lang duuren kan.

De Men heeft hier mede de Gajang-boom^
Gajang- die niet hoog, dog redelyk dik en wat
boom. trom valt , fchynende verfchcide ftam-

men tegen een te zyn , hebbende een

dunne afch-graauwc fchors.

De taltken breiden zich zeer verre uit,

zynde wat gebogen , en de bladeren ver-
toonen zich aan korte fteelen

, glad
en ftyf, byna een voet , of ten min-
ften agt of negen duim lang, en ontrent
een groote hand breed.

De blocfTcm , die wit is ^ komt in

November met trosjens voort
,
gevende

in April ^ of May ^ haar rype Vrugt, die

wel drie of vier duim lang^ en byna half

zoo breed is, zynde van een dikke bol-

fter voorzien, onder welke zich een ve-
zelige ftoffc vertoond , nevens een groo-
te platte korl, die uit twee dcelen be-

ftaat. Deze fmnken byna als Cajlanieni

dog wat t'zamentrekkende , en lal van
fmaak.

Men heeft witte en roode Gajang-F'rug-

ten ^ waar af de witte, ryp zynde, na

den geelen, en d'andere na 't appelbloef-

fem trekken.

De Inlander gebruikt de zelve , niet

raauw , maar gekookt , ook braden zy
die wel onder de alTche , en eeten

'er dan den buik vol af j dog zy is wat be-

zwaard , en zwaar om te verteeren.

Hier is ook een Boom , die men den Bilak-

Bilak-boom noemd. Deze is als een ge- boonii

meene Pompelmoes-boom van hoogte , van
dikte als een Ma;igga-boom ^ zeer hoekig,

en knobbclig, hoewel anders glad, en
rosagtig van baft. Hy is hier van buiten

ingebragt.

Hy l\eeft weinig groote takken , die

zich wyd-uitbreiden , wat gebogen, vol

kleine takjens , die vol lange fcherpe

doorns zyn, die twee en twee naaft mal-

kanderen ftaan.

üe bladeren zyn, drie by een, ontrent

twee of drie duim lang, en een groote

duim breed, ageer rond , en aan de zy- ,

den wat getand; dog het middelfte blad

valt vry langer ^ en breeder, en is ook
meer getand. Daar 'is ook een groote

j

en een kleine Bilak.

De groote brengt groote langwerpige

Vrugten voort , die wel wat na een

Mangga gelyken , en zomtyds wel wat
ronder vallen.

Zy hebben eengeele houtagtigefchelp,

die licht breekt, en waar onder een ve-

zelig zappig merg zit, dat men eet; dog
dieper in zyn ettelyke decltjcns tot tien

of twaalf toe, die ook eenig merg rond-

om zig zitten hebben, die zoet, en ook
wat rynfch van fmaak zyn, en een fter-

kén reuk van zich geven.

De tweede zoort van Bilak valt klei-

ner, en brengt ronder, en platter Vrug-

ten voort , dan de eerfte zoort ,
gclyk

die ook wel zoo zoet zyn. Zy werden

hier weinig raauw,maar meeft gebraden

gegeten ; hoewel de Javaanen , en ande-

re Volkeren, ze ook raauw eeten, dog zy

vallen wat laf, en zwaar van reUk.

Y
3

Wj
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Wy vertoonen een tcekening van de

cerlle zoort op N». XXI. mee de Viugt
'er aan, en een rypc byzonder.
Het hout is zeer quullig , en knobbe-

lig , en daarom bynu nergens toe , dan
tot brandhout, dicnftig.

Dg Onder de Boomen, die hier valien,is

Gnemon- de Gnemon-boom by den Inlander zeer gc-
boom. agt, waar van hier mede een tamme ^ en

•wilde zoort is, welke cerfle weer twee
zoorten heeft.

De tamme , of wel 't Mannetje des

zelfs, heeft een fchoone regte (lam, als

een Limoen-boom , met een fraaye top
,

zyndc de ftam in veel leden by knoellen,

even als de Pinang-boom door zekere ker-

ven , verdeeld , welke verdeeling zich

ook aan de takken vertoond, dog wat
verder van een, dan wel uan de Pinang-

boom.

De bladen ftaan op voetjens twee aan
twee by een aan korte llcelen, en gelyk
als in 't kruis, zynde zes of zeven dumi
lang, en ontrent drie breed, van fatzoen

byna als een Peeren-hXiÓL , boven heel

glad, en beneden glanlTig.

De bloeflem beltaat uit geele fnazel-

kens, waar uit men nu en dan wel een
enkel Vrugtje, als een Piftache.^ of wat
langwerpiger , heeft , dat met 'er tyd
geel, en eindelyk zeer rood werd.

Het IVyfjen verfchild van ftam , leden,

• en kruin, niet van 't Mannetjcn , dan
dat hy langer van leden, veel brecder,

en langer van blad is.

Deze geeft V' rugten byni als ylkers
,

Katiippa's^ of als langwerpige dunne O-
lyven , die eerft ook geel , en daar na
rood zyn.

Het merg , dat zagt , en rood , dog
weinig is , vertoond zich om een lang-

werpige A'öo/, waar aan zich een fchelp,

en daar in een pit opdoet, die wat groo-
ter, dan een kleine Pifiacbe, en met een
vliesjen is , fmakcnde ,

jong zynde
,

als een Haze-nnot dog, oud , werd
hy wat hard , om te byten j anders zyn
zy zoet , en wat rynfch van fmaak ;

dog om dat zy ecnige jeuking in de mond
vcroorzaaken , werden zy niet raauw ge-

geten, maar gekookt.

De korls werden ook wel gebraden

gegeten. Ook diend de baft van deze
Boom , ofwel van de takken, na dat

zy gefpleten en geklopt zyn , tot 't ma-
ken van Garen, voor Vifch-netten,Ly-
nen , enz. Dus gebruikt de Inlander

den bloeftem , en bladen , ook om de
zelve te kooken , en als een zoort van
Moes-kruiden te eetcn.

Daar is ook een wilde Gnemon-boom
,

die van de tamme niet veel verfchild >

maar hy werd veel hooger , heeft langer

leden, en die zoo verre met hare knoelFcn
niet uitfteekcn.

Zyn bladeren zyn ook korter, en ron-

der.

De Vrugten vertoonen zich byeen
aan takjens

,
gclyk wy aan dezen tak op

N°. XX!I. kunnen zien, en de zelve

verfchillen niet veel, van de tamme ^ dan
dat zy wat ronder , en zoo goed van
fmaak niet zyn, waarom zy ook weinig
tot fpyze gebruikt , of zelden gegeten
werden} maar de baft van dezen Boom,
of van des zelfs takken, is beter tot het
bereiden van Garen, dan de tamme , om
dat zy een fyner en taayer draad geeft.

iVIen heeft hier ook de Kelor-boom^ó,\e DeKelor-
niet zeer hoog, nog dik , maar redelyk boom.

recht van ftam , en takken is , die niet

veel in getal zyn, en waar aan veel dun-
ne ryskens beven malkanderen als met
troften ftaan, hebbende kleine blaadjcns

niet boven een nagel van een vinger
groot , die dan eens wat langwerpig, dan
wat rond zyn, en zomtyds maar een op
zich zelven , dan weer twee of drie

byeen, licht-groen va^ -erw , en glad
zynde.

'

Het Alannetjen geeft ma^ bloeflem al-

leen , die de Papaja-h\otï{'cm. wel ge-
lykt; dog 't H'^yfjcn ook Vrugten , hoe-
wel die uit een bloeflem , die uit tien

blaadjens beftaat, voortkomt.
De Vrugten beftaan uit zekere hau-

wen , of fchillen , die wel een voet of
anderhalf lang , een dikke vinger dik,
driekantig rond, en wat geftrecpt zyn.
Zy zyn graauw van vcrwe , en kon-

nen van binnen in drièn verdeeld wer-
den, vervuld zynde met een witte krui-
dige ftofl^e , waar in ecnige korls , als

groene Fjiveten^ die eenigzins driekantig
zyn» leggen.

De fchors van dezen Room fmaakt by-
na als Radys^ en de bladeren werden als

een Moes voor de Slaven gebruikt.
Men kookt ook de Vrugten, half ryp,

en in ftukken gefneden zynde , mee
V leefch- zop , of met iet anders , fmy-
tende de harde flok en korls weg.
De vcrfchc wortel is even eens, als in

Holland èz Peper- wortel, van fmaak, mits
dat men die raauw late, en die niet warm
maake.

Men heeft hier nog een Boom, die De Witte
men Sajor Pocleh , of de IVitte Moes- Mocs-

boom , noerad , waar van mede een tam- ^°°^^

me^ en een wilde zoort is.

De tamme werd een dikke hoogc
Boom met een witagtige baft , en vol
bogten en holen , krom van takken
waar aan korte kleine takjens zyn,
welke de bladeren dicht by een ftaan,
zyndc byna als de C^wari - bladeren

,

wel een voet lang , en een groote
halve voet breed, zagt en glad, cenig-

zin? geribd. De jonge zyn geel , en,

die

j

aan
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dié wat ouder zyn, licht-grocn , of van

de Krop- Salade -vcvw in de Zomcr-
tyd, vertoonende zich twee en twee te-

gen een , zoo dat de vier als een kruis

uitmaken.

Als deze wel gekookt, of by Vleefch

geftoofd werden , zoo fmaken zy als

Kool. De boom geeft geen bloedêm ,

nog Vrugten.

Daar is nog een andere zoort,die men
de fFilde Sajor-Poeteh , of Witte Moes-
boom noemd , die op deze en gene Ei-

landjes,alsde/)/«"j^«-£/Vtz«rf'ra,«;2.wafcht,

en veel hooger en grooter , dan de tam-

me , werd , vertoonende als verfcheide

ftammen by een, die pas boven de wor-
tel zich vcreenigen , en een vry dikken
Boom uitmaken , onder in dewelke meri

een groote bak heeft. Deze heeft een

Zoort van Bezien, diefcherp, en fpits-

agtig zyn , vertoonende zich aan korte

troflen , waar aan metter tyd kleine wit-

te bloemen kon^,die een Vrugt voort-

brengen , weJre wel wat na de kleine

Canari gelylyÉfj maar die wel zoo fpits,

en wel zoo zacht is.

Men vindt dezen Boom ook wel hier

of daar op 't Gebergte van Lcytimor^ dog
die geeft geen Vrugten , en deze ver-

fchild zeer weinig van de tamme , dan

dat des zelfs bladen , alzoo zy bitterag-

tig vallen , in de fpyze niet gebruikt

werden, en ook groener van verwe zyn.

De Ka- Men tcld ook onderde Vrugt-boomen
poe- de Kapok-boom , fchoon de Vrugt des
boom. zelfs niet gegeten werd.

Deze Boom heeft een hooge ftam,

zoo dik , dat hy niet wel te omvademen
is , met een afchgraauwe baft , vol

Jcnoeften , met korte doornen , ook
heeft hy ydele regte dwars-takkcn , die

glad van baft zyn, meeft in driën tegen

een, en zoo verder al boven malkande-

ren.tot boven toe, zich vertoonende,

maar de langfte takken heeft men onder,

die allengskens na boven toe verkleinen

,

hoewel deze driehoekige ordre zich zoo
zeer niet in de Wyfjens , als wel in de
Mannetjens^ vertoond.

Men ziet meeft zeven of agt bladeren,

en ook wel meer, in een kring, by een

flaan , wel zes of zeven duim lang

,

en vooraan ontrent twee duim (voor

al de middelfte bladen) breed , die

allengskens na agteren imaller werden,
Zynde glad, zagt, en fchoon-groen , dog
van onderen vaal , als de Zalie j of Wü-
ge-bladeren.

De bloeflem , die men zomtyds in

Mey , en zomtyds ook wel in Septem-

ber , heeft , vertoond zich by troflen

met groote witte bloemen , als of 't be-

kertjens waren, byeen, hebbende yder

vyf blaadjens, die van binnen wat geel

'75

zyn, en ook vyf zulke fnazelkens heb-
ben.

Aan deze tros-bloeflem waflchcn de
Vrugten ook in menigte aan korte ftee-*

len by malkandercn , hebbende de ge-
daante van dunne langagtige Pinmg

,
gc-

lyk zy ook wel zoo lang, als een kleine

'Tafel- Pifang vallen.

Het is iet zeldzaams in deze Vrugt
j

dat de zelve , ryp zynde, agter fplyt
,

daar alle andere Vrugten dat gemeenelyk
dan van voren doen.

De V^rugt heeft niet eetbaars , maar
wel een zoort van Vlok-Zyde, als Kat-
toen, in j die zich in veel klontcrige

^

wolagtige, en veel Zyde.igtigcr bollet-

jes , dan wel 't Kattoen zelf , dog wat
rofler van verwe , vertoond , zynde
veel zagtcr in 't aantaften , en ook y-
der bolletje van een zwarte korte korl^

als een groote Peper - korl^ voorzien ,-

waar na de Rotten dol zyn. Elke
Vrugt heeft in haar baft ontrent ander-

halve hand vol Kapok ^ of Vlokken , die

tot het maken van Bedden, Matraflên,

en Kuflens
,
gebruikt werden , en wel

zeer zagt ; maar wat warm vallen, om
'er op te ilapen, behalven dat die Kapok
metter tyd ook te veel op een pakt. Ook
moet men 'er wel op letten , dat 'er

geen korlcn in blyven , wil men zyn
Bedden en Kuflens door de Rotten niet

in ftukkcn gebeten hebben , daar men
anders geen nood af heeft. Dit is een

zeer nutte Vrugt in de huishouding, en
deze Kapok werd by geheele Pikoh ver-

kogt , om ze tot het maken van Bedden,
enz. te gebruiken.

Onder alle de Boomen die wy tot DeZa-

nog toe opgenoemd hebben , is 'er Soe-

geen , die den Amhoinees meer nuttigheid

geett, als de Zagoe-hoom.

Deze vertoond zich in 't eerft,en nog
langen tyd daar na , maar als een Hee-
fter, of Struik-gewafch , beftaande uit

verfcheide rechtopgaande takken by
een, die wel vyftien of zeftien voeten

hoog, groen van verw , na de binnen-

kant uitgehold, dog na de buiten-kant

rondagtig, en glad zyn. Onder aan de

zelve vertoonen zich lange fmallc door-

nen , die als naalden in ordre boven
malkanderen ftaan, van welke de mid-

delfte altyd de langfte is
,

gelyk die

ook vlak op den rug ftaan.

De bladeren , die zeer lang en frnal

zyn, ftaan aan weerzyden van deze tak-

ken, zvnde langer, brecdcr en dunner,

als de Klappus- bladen^ hebbende aan de

kanten dunne en zagte opftaandc doorn-

kens.

Metter tyd werd van deze Struik een

ftam, die, twee mans lengte hoog ge-

worden zynde , zyne doornen allengskens

ver-



7(J Befchryving der BOOMEN, PLANTEN,
verheft, behalven boven aan, die mede
allcngskcns afvallen.

De takken van dezen Boom , die met

'er tyd al vry dik werd , hebben bene-

den een breede voet , die wel twee of

drie voeten lang werd, en wel een voet

breed is, zyndc byna als een gote , die

zich om de Ham , en om de volgende

takken flaat , werdtnde na boven toe

hoe langer hoe fmaller , en waar aan

zich dan verder een tak vertoond.

Men noemd deze voet ren Goeroerong^

die men als vaten, en emmers, gebruikt,

om 'er de drank van deze en gene Boo-

men , daar men de zelve aanhangt , in

te ontfangen.

Het verdere van die takken noemd
men de Gabba Gabba , die aan 't einde

ontrent een arm dik, dog beneden veel

dikker is, zynde van binnen ab een goot

uitgehold, en van-buiten rond, ook ge-

meenelyk zeer glad, uitgenomen dicht

by de Goeroerong , daar nog eenige reyen

met korte doorns ftaan.

Zy 7.yn in 't eerft groen, dog werden,

na dat ze oud, of eenigen tyd gekapt zyn,

bruin, fcheidende zich ook metter tyd

zelf van den Boom af, die dan van de

Goeroerong, en blad ,
gezuiverd zynde,

gebruikt werden, om 'er de buiten- en

binnen befchocten van de huizen der

Ambo'mee'zen , en ook wel van gemeene

Nederlanders , en andere Ingezetenen ,

en meer andere dingen , af te maken
,

die, zoo lang zy nieuw, en verfch ge-

maakt zyn, nog al vry wel ftaan, en een

fraaye glans van zich geven, die zy, oud

geworden zynde , verliezen , gelyk zy

dan ook zoo dicht niet blyven , als wel

in de eerftc jaaren , dat zy daar toe ge-

bruikt wierden.

Zoo lang als de ftam nog onvolkomen
is , verneemd men rondom de wor-
tel nog al doornagtige takken , die oor-

zaak zyn, dat de Inlander daar ontrent

niet te wel gaan kan, hoewel die door-

nen den Boom tegen de Bofch-F'erkens

weer befchermen, die anders op 't Meel
van dezen Boom byzonder zouden aa-

zen.

Hy geeft geen Vrugt , dan na dat

al zyne kragt als weg is , en als hy
haaft fterven zal, wanneer ook dctakken

als met Meel beftrooid zyn , op wel-

ke tyd zich boven in de kruin als een

kroon met kleine Vrugten , gelyk een rond

Ditiven-ey ,oi zh een kleine ftuiter groot,

( waar in weer een korl als een kogel is)

aan de zelve in menigte vertoonen , die

alle groen, en, ryp zynde, wrang , en
vol ruitjens zyn , en ook eindelyk

geel van verw werden ,
gelyk men die

ook op N». XXIII. by de letter B. zien

kan.

Dog de Inlanders , wel wetende , dat

de inwendige llofFe van dezen Boom (die

in wit , fpongieus , en zappig Meel , dat

zy 'er uit halen , beltaat; ,in groene

draden en tnazclen met 'er tyd veran-

deren zou, zyn niet gewoon zoo lang te

wagten , tot dat hy Vrugten draagt j maar
den zelven, als zy oordeeien het tyd te

zyn, om verre te kappen, om daar van
hun Meel, en van 't zelve hun Brood te

maken, hoewel die van Borneo, en an-

dere Geweften , daar die Boom mede
valt, het meel van dezen Boom niet tot

Brood , maar tot korls bereiden , die men
Zagoe Borneo noemd, van welke zy een

aangename Bry weten te koken.

Men heeft gantfche Boflchen van de-

ze Boomen , voornamclyk op Ceram , en
Hoewamohel ; dog zy willen niet , ais

in laage , natte , moeraffige gronden

ftaan, en werden niet boven de dertig

jaren oud. Men heeft 'er die zich in

ettelyke kruinen verdrHcn, gelyk men
dit in de afieckcning \' N". XXIV.
zien kan , daar ook de gedaante van 't

blad , by de letter A. bygevoegd is.

Van dezen Zagoe-boom zyn verfcheide

zoorten ; als voor eerft , de gemeene

Zagve-boom, die doorgaans van de In-

landers gepoekeld , en daar 't Meel op
de behoorlyke tyd, uit gehaald werd,
wagtende gemeenelyk , tot dat de tak-

ken vet en wit beginnen te werden, dat

de rechte tyd hier toe , en 't merk 'er

af is.

Deze geven ook de befte bladeren tot

jltap, die wel vier of vyf voeten lang ,

en wel een hand breed zyn, hebbende
korte doornen , als een naald , en Vrug-
ten als een Kivits-ey.

Daar is ook een wilde Zagoe-boom, ó\c

vry hooger van ftam,en voller van door-

nen, diï\ óiC tamme , is, zynde veel har-

dervan Meel, dat 'er zoo gemakkelyk,
als 't ander, niet uit te halen is j ook
heeft hy klemer en harder Vrugten, dog
is anders van 't zelve fatzoen, als de vo-

rige. Deze heeft men op Ambon zeer

weinig, en meeft op Ceram.

Behalven deze is 'er een andere zoort

met lange doornen, en een dunner ftam,

als de vorige, ook is de Gabba Gabba van

deze zoo duurzaam niet, en zyn bladen

zyn donkerder groen van verw , fmal-

ler, en dunner, waarom zy ook lichter

Icheurcn.

Men krygt ook in verre na zoo veel

Meel uit deze Boomen niet, als wel uit

de eerfte zoorte. De Vrugten van deze

Boom werden wel zoo groot , als een

Hoender- ty , en overtreffen alle de ande-

re in grootte. Deze zoort valt veel aan

de Drie Huizen, of aan de overzydc van

't Kaftcel 'yitloria.

Daar
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De nut-

tigheden

van de-

zelve.

Hoe 't

Zagoe-
mcel ge-

maakt
werd.

Daar is nog een vierde zoort , die zy
't IVyfjen noemen. Deze heeft geen
doornen, dog zyn bladeren eindigen met
een lange fpitze punt, die al vry llyf is.

Deze Icverd wel 't befte Meel tot hare

Papedo uit j dog tot Brood en deugd het

niet, om dat het niet duuren Ican.

Het is zeker, dat deze Boom voorden
Inlander zeer nut is, en veel dingen aan
den zeivcn geeft, die hy niet zou kon-
ncn rai{Iên,en die het wezcntlykfte mid-
del van zyn beftaan uitleveren.

Onder deze nuttigheden moet men al-

lereerlt de Zagoe Manta , of het raauw
Zagoe-Meel , tellen , dat een byzondere
wyze van doen vereifcht,ora het uit dien

Boom te krygen.

De Inlander heeft buiten het merk
van die kroon aan de Boom, als de tak-

ken wit beginnen te werden, nog een
tweede middel , om te ontdekken , of
het tyd is , om den Boorr's^ vellen, en
de Zagoe daar uiute haaien »y
^ Zy kappen im gat in defBoom, haa-

ien 'er eenippj(tofi-e uit, en zien, of zy
bequaam is , om ze daar verder uit te

fchoffelcn , zoo neen, zoo doppen zy
dat gat weer toe , maar zoo zy zien, dat

het tyd is , kappen zy den Boom om

,

en verdeden hem verder in eenige moo-
ten,..om hem te gemakkelyker te kon-

nen behandelen.
- Op een van deze mooten nu gaat de

Inlander fchreyeling zitten, bedienenda
iich van een Diflel of van een fcherp

werk-tuig in de hand , waar mede hy
de overlangs gekloofde moot fchoffeld

,

te weten, het wit en vezelig merg, zoo
fyn als Z«3^-»i«/ kapt, doende dat ver-

der ifi een Goeroerong met water , aan

welkers breed einde een zeef is.

Daar na v/erd deze witte gehakte

ftoffe met de hand digt ontrent die zeef

gekneed, door welke dan de fynfte ftof,

of 't Meel, in een kleine daar onder ge-

zette Prahoe valt , waar in ook water tot

boven toe is, en in welke dit Meel ten

eerften na de grond zakt, daar men het,

als men oordeeld, dat 'er genoeg in is
,

uithaald , tappende het water voorzig-

tig 'er af, en doende 't fyn Meel in

mandjens van groene bladen , die daar

toe gemaakt werden.

Het geen 'er nu van dit voornoemd
hakzel, dat met de hand gekneed werd,
overfchiet, zyn dikke fnazelen , en ve-

ielen, waar in nog eenig Meel zit, die

dan nog goed voor de Verkens , en een

zoorte van Draf zyn , waar mede zy de

zelve vet maken, en die zy Ela noemenj
hoewel zy die ook wel in 't Bofch maar
op een hoop laten leggen, en dan vaa-

ren 'er de Bofch-Verkens ook wel af
Op die hoopen met Ela no groeyen
III. Deel.

ook zekere Paddeftcelen ^ die zy al mede
tot een aangenaam gcregtje weten te be-
reiden

i en als dc/.e Booriien nu verrot-
ten, zoo groeyen 'er in dat verrot deel,
en ook wel boven in de kruin , hcerly-
ke, vette witagtige Zagoe-ivormen^ met
bruine hoofden , die de Inlanders aan
fpeetjens braden , en voor ccn groote
lekkerny opeet-en ; dog de hoofden doen
zy 'er af ,cn dan werden zy ook v el van
eenige Hollanders gegeten. Maar ik
kan niet zeggen, hoc ze fniaken, alzoo
ik nooit lult gehad heb, om ze te proe-
ven.

Dit Zagoe- Afeel nu kan in zich zelven
niet boven een maand of zes weken duu-
ren, en dan diend men het zomtyds nog
met watverfch water te berprengen,hoe-
danig het ook wel vervoerd werd.
Men is dan gewoon 't zelve ten deele

tot Papedo , of Inlandfe bry (die wat
dunner, als Èokityten-bry^ of als Styfzel^

gemaakt werd) ofwel meeft tot het ma-
ken van Zagoe-Brood te gebruiken , dat

zy in langwei-pige vormen, uitdrukke-
lyk van fteen daar toe eerft gebakken

,

bereiden.

Yder van dcte fteenen , die ontrent
van een groote fpan lang , en een hand
breed zyn , heeft vyf , zes , of meer
groeven, waarin zy, na dat die heet
gemaakt zyn, 't Meel lirooyen, 't geen
daar in ten eerften gaar , en tot Zagoe-
Koeken bakt, die zy 'er dan uit doen

,

ftroyende zoo lang ander Meel in de zel-

ve, als zy heet blyven , die zy anders

weer heet maken, gaande dus voort tot

dat hun Meel, dat zy tot Brood maken
wilden, veibakkcn is.

In de Xoelafe Eilanden, op Geramden
elders, bakt men deze Zagoe kleiner, als

in yimbon^ en ook recht vierkant; maar
zy is zoo hard, dat men 'er naauwlyks
in byten kanj daar de jirnbonfe , verfch-

gebakken zyndc , zich nog redelyk

wel eeten laat, hoewel zy,koud gewor-
den zynde , al mede wat harder werd $

dog hoe hafder zy werd, hoe langer zy
duuren kan.

Als de Inlanders dit Zagoe-Brood , en
\j-&X.Canari ^ Piejfang^ of een Vifchje,

met wat Ritsjes^en zout , daar by hebben,

zoo konncn zy 't ftellen, ende en zullen

zich ook niet weer na 't Bofch bege-
ven , voor dat hen de nood 'er toe

dringt : want dat brengt de luyen aard

der ylmboineezen zoo mede.

De Bry , die zy van dit Zagoe-Meel
kookcn , valt zoo dik , nog zoo ftyf

niet, als onze Boek'wyten-hry ; maar zy

gelykt wel eer na dunne witte Styfzel
,

die zy gewoon zyn met twee ilokjens

zoo lang te haf'pelen , tot dat 'er ontrent

een mond vol aan blyft zitten, die zy

Z dan
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dan in een Giucc van Bacajfam^ en vifch-

of zce-water , waar in zy wat Sout-

Jiitsjens , 't zap van een Limoentjc of l

Lirmnetje , en meer andei e dingen gedaan i

hebben , indoopcn , en zoo inflorpcn , i

verklarende daiir by , dat 'er niets ter
j

wereld is, dat hen zoo lekker , als dit
|

fmaakt i hoewel zy geen gi oot voedsel,

maar wel, voor een korte tyd, een dik-

ken en opgeblazen buik geeft.

Men kan dtztPapedo ook als een zoor-

te van Styfzel gebruiken , om 'er iets

mede te plakken j dog zy moet wel

drie of vier dagen oud zyn, en dan is zy

tot alles nog al niet even goed.

Deze Boom geeft ook een zoort van

Palmyt , of Inlandze Kool , maar zy is

200 goed, nog zoo gezond niet, als wel
andere Palmyt.

De bladeren van dezen Boom dienen

den Inlander even eens , als het Riet on-

ze Boeren. Men vouwd de zelve dub-
beld te zamcn over een dun plat gefple-

ten Bamboesje , en naaid die dan verder

met een draad van Loleba (dat nog dun-

ner Bamboesjens zyn) te zamen , zooda-

nig, dat deze t'zaamgenaaide ultap dan
ontrent vier of vyf voeten lang en een

voet of twee breed is , die zy dan ge-

bruiken om hunne huizen, en ook verder

alle andere dingen regenden regen, enz.

mede te dekken.

Men gebruikt tot het dekken der hui-

zen ook wel Kldppus-bladen , daar men
geen Jtap heeft -, dog de Aiap is beter

,

en duurd ook langer.

De Inlanders weten de huizen hier

mede zoo dicht te dekken, dat 'er, hoe
zwaar het ook rcgend , geen regen door-

dringen , en dat ook geen wind die licht

opwaayen zal} dog zy dienen die om de

zes of zeven jaaren wel eens te vernieu-

wen. Ook is deze ^tap , na de geftel-

tenis van dit Land , daar men dikwils

aardbeving heeft , veel beter , als ceix

Dak van Pannen, en in dezen opzigte

zoo gevaarlyk niet j dog by tydcn van

brand , branden 'er geheelc blokken

met huizen weg, om dat het een lichte

en drooge ftof is , die van 't eene tot 't

ander huis zeer licht overvliegd , het

geen de Ingezetenen van de Stad , de

jitap al voor lange tyd heeft doen ver-

werpen, en Pannen-Daken kiezen, om
dat men dan zulken gevaar van den

brand niet heeft.

Dat de Gabba Gabba , zvnde de taJc

van de Zagoe-boom, waar aan deze yltap-

bladeren groeyen , hen tot het maken
van de befchotten en buiten-muuren , of

tot heiningen van hunne huizen diend

,

hebben wy al eenigzins bevorens gezcgt.

Zy maken 'er ook Zolders , Banken ,

Stoelen, Doozen, Vlotten , Dego De-
go's, of breede Slaap- en Zitbanken, en

honderd an'^']Ve nette dingen af j maar

zulke huiztui (gelyk i".en wel denken

kan) zyn nif^t van lan^^ i duur , en

deze Gabba Gabba vertee»^ , en ver-

molmd in agt, of tien jaaren, na dat de
plaats is, daar zy droog, of vogtig ftaal,

in zich zelven weg.
Ook Zal een Inlander wel toezien, dat

'er niet te veel takken ofbladeren te gelyk

van een Boom genomen werden , alzoo

het de Boomen onderdrukt , en als treu-

ren doet , zoo men die te veel op eenen

tyd 'er af beroofd.
- De Goeroerongs dienen den Inlandci"

voor Emmers, en Vaten, om vogten en
dranken 'er in te ontfangen ,

gelyk zy
die ook aan hare Klapptis, Zagwweer, en
andere Vogt - Boomen hangen. Men
kan die ook tot het dragen en haaien

van andere dingen (gelyk de Slaven dat

doen) gebruiken j en daar werden ook
wel Heiningen, en Paggers der Tuinen
af gemaakt.

TWEEDE HOOFDSTUK.

D
De

Rankgevende Boomen. De
weer-boom. De Nipa-boom'

Pinang-boom. De Nibong-boom.

Kalappa-boom. Nuttigheden des zelfs. De Sagu-
.^^«, Dg Lontar-boom. Nuttigheden des zelfs.

De
Drankge-
vende

Boomen.

BOOMEN, die Drank uitleveren.

D Us verre gezien hebbende de
meeft bekende Boomen die

tot Spyze dienen (hoewel
men 'er de Limoen , Pifang-

boom , en andere nog zou
konncn byvoegen, die egter tot een an-

dere ioorte bchoorcn) zoo gaan wy nu
over om van die Boomen te (preken, die

aan den Inlander ook Drank daarenbo-

ven geven.

Onder deze is , buiten alle tegen- pe Ka-
fpraak , de Kalappa-boom de eerfte , die lappa-

'

men in andere Landen de Kokos-boom ''oomj

noemd.
Die
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Dit is een zeer bekende en hooge

Boom, die recht op by zekere leden, die

yder een kerf hebben, en die luim halver

weg loopen, wafcht, die al zyn takken

tn Vrugtcn boven aan den top van den
Boom heeft, dog fchoon hy gemeenelyk
recht wafcht , ziet men 'er echter

veel, voor al die aan Strand ftaan, ge-

weldig overhellen , zynde afch graauw,
en flecht van bait,en van wortels , waar-

om zy ook licht uit de grond laken, als

't fterk waaid.

Als deze nog jong is geeft hy al

een fraaye lommer j dog zoo hoog , als

hy gemeenelyk doet , uit de grond opge-

waffchen zynde , fteckt hy boven al-

le andere Boomen verre uit , en dan

heeft men zeer weinig aan de lommer,
ten ware dat 'er veele, bofch-wyze, by-

een ftaan.

Hy is ontrent zeftig of zeventig voe-

ten , als hy volwaiïen is j.'/ *og ; dog
niet dikker als '^ Mans c J^ (weinig

Boomen uitge;./nderd) maar lan de wor-
tel is hy wel /at dikker,

Hy maakt boven aan een top van tak-

ken in 't rond, die lange, fmalle blade-

ren aan wederzyden hebben.

De takken vallen wel twaalf of veer-

tien voeten lang , en beneden wel een

froote halve voet breed > dog zyn aan

e einden dunner , hebbende ook een

geut in 't midden , en een ronde rug •, zy

zyn doorgaans zeer flecht en voos van

hout, gelyk ook de gantfche Boom is.

Aan de zyde van deze takken heeft

men drie ot vier voet van haren oorfpronk

de bladeren, die, jong, wit, endaar na

,
gelyk ook de tak , jong

en daar na zig groen ver-

groener zyn

zynde geel,

toond.

Midden door deze bladen loopt een

rysken , of een zenuwe , die al mede zyn

dienft geett.

Aan dezen Boomkomt een Majang^ of-

te een zak , waar in de bloeflem zit , zyn-

de een bondel met lange geelagtige ftee-

len, yder een voet, en meer, lang, die

met 'er tyd afvallen , latende nogtans een

zeker flangagtig deel na , dat wat breed

is , waar uit de Calappus-Frugt voort-

komt , waar aan men 'er eenige by
een aan rift heeft, wel tot tien of twaalf

toe j dog men heeft aan drie of vier ftuks

zyn dragt.

Men heeft aan eene Boom veel van de-

ze Vrugten , tot veertig of vyftig toe

,

en ook wel meer.

Deze Majangy of de dikke bloeflem-

tros, diend of tot het voortquecken van

Vrugten, die men dan maar voortgroe

jen laat, of tot het tyfferen van Toivaca^

die op Ceylon, en elders , Suri genaamd
werd.

De Vrugten , die hier aan voortko-
men , zyn als de bol van een hoed , dog
wat driehoekig, hoog en plat, agteraan
wel zoo breed , voor wat fpitzer , en
groen van verwe.

Deze, opgekapt, of een gat 'er in ge-
ftokcn zynde, zyn zoo vol, als een ey,
en met een zeer zoet zap , dat om 'de

koelte vccltyds voor den dorft gedron-
ken werd , vervuld ; maar dat ook wel
licht ymand aan een doodelyke/05/) helpt,
vooral alshy dat, te warm zynde, drinkt.
Zy hebben van buiten een dikke, fpon-

gieufe bolfter , onder welke een dikke
harde fchaal komt, waar op een vezeli-
ge lloffe, vooral aan de oude, zit.

Deze harde Noot^ die nog wel als een
kinder-hoofd is , is aan de ronde kant,
de bruine fchaal wel een kleine vinger
dik, zynde van binnen (wanneer 't nat
zich al tot een valte ftofFe gezet heeft)
van een wit hard pit , ontrent een pink
dik , voorzien, dat byna als een Haze-
noot van fmaakis, en dat tot veel zaaken
gebruikt werd.
Hoe de Noot jonger is, hoe de witte

nootagtige ftoffe baieden lilagtigo', en
hoe zy ouder hoe de zelve harder, en 't

zap dan ook zuurder is, ten ware in de
heele oude , daar in het weer mal-zoet
bevonden werd.

Maar behalven dat men dit Calappus-
'water drinken , en de Noot eeten kan,
zoo is men ook wel gewoon de bloeflem,

oï Majangy niet tot het aanquecken van
Vrugtcn i maar tot het tyfferen van
drank te gebruiken, fnydcnde die af, en
men houd 'er dan een geutje van een Ca-
lappa-blad onder dat in een Gocroerong^oï
in een Baviboes druipt, dat in een etmaal
wel een of twee reizen vol fypeld , be-
dragende te zamcn wel een ftoop nats.

En dat is die vermaarde Fin di Palma
,

die op Ceylon ^ Suri iC\AtYS Noddi^ dog in

Amhoina , Towak genaamd werd
, geven-

de eerft een heele zoete , en daar na een
drank, die hoe langer hoe zuurder werd.
Van deze Calappus-boom zyn veelcrley

zoorten , meeft egter in de grootc en
kleinheid der Vrugten verfchillende. Al-
le deze zoorten aan te halen, is byna niet

mogelyk , behalven dat het ookdit Werk
zou te veel doen uitdyen , dat ik geen-
zins zoeke. In de Hortus Alalabaricus is

zy befchreven, en zeer net verbeeld on-
der de naam van Tenga^ gelyk men daar

in 't I. Deel de Boom Fig. i.,en de Noot
Fig. }. en 4. behalven dat men die ook
zeer wel by Niewwhof ^ in zyn Gezant-

fchap na China fol. 141. verbeeld ziet,

dat ook de reden is , waarom wy de
zelve hier niet vertoonen. En nog wel
zoo net vind men de zelve by Freyer fol,

10. afgebeeld.

Z z Ik
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Ik zal alleen eenige voorname zoorten

noemen, tlie ik wel kennc.

Behalven deze gcmeqne , die wy bc-

fchreven hebben , is 'er bekend de Ca-

lappa Alaldiva, vallende in die Eilanden

ontrent Ceylon , en gevende een kleine

langwerpige Noot ontrent twee vuiften

lang, zynde vol van pit. Dit is cigent-

lyk een Zee- en geen Landgewalch , en

voor zoo eene Noot (als 't een rechte is)

werd wel drie of vier honderd Ryksdaal-

ders door de Grooten op Macajfar , om
dat het een heerlyk middel tegen 't ver-

gif is, gegeven.

Daar is een andere zoorte van Calap-

pa boomen , die zeer lang van ilam , en

klein van Vriigten is, zynde ontrent van

grootte als een Mangga ,
groejendc wel

agt of tien, als de Limjfen^ byeen, waar-

om zy ook Calappa-Lanjfa , of Lanffe-

Calapptis
,
genaamd werd , zynde lang-

werpig , zeer dun van fchaal en bol-

fter, en lekker van fmaak.

De Konings-Calappa is mede een zeer

kleine zoorte, hebbende ook kleine en

ronde , en ook wel Orangieagtige Vrug-

ten. De Boom is ook zeer laag van Hal

,

pas agt of tien voeten hoog , en veel

dunner, als de gemeene.

De Ferkens-Calapptn verfchild niet veel

van de gemeene , als dat hy zoo hoog
niet is, aizoo de Vrugtcn,pas vyf of zes

voet hoog , en nog veel lager van de

grond wafl'chen. Ook is het zap der

zelve wel zoo aangenaam , als de gemee-
ne Calappa.

Op Soerabaja heb ik nog een andere

zoort gezien , diens Calappm - Frugten

mede klein zyn, van welkers fchorflè zy

daar wel kleine dooskens , die zeer fraai

zyn, maken.
Noch heeft men een andere zoorte,die

Calappus-Friigten van gedaante als een

Capmes geeft , zynde veel langwerpiger,

als de gemeene, en wat fmal met een te-

peltjc toeloopende. Daar zyn 'er als een

Hoencler-ey^ ook als een Caymans-cy^ en

grooter j dog die hebben een zeei- hard

pit.

Buiten deze zyn 'er nog verfcheide

zoorten i maar zy komen dog al meert:,

op een uit, dan dat de eene wat hooger

van Itam, en de andere weer wat groo-

langwerpiger , of ronder

De CJnneezen hebben nog
een kleine Sajor Calappa-boom , met
fcherpe llekcnde bladen.

Men heeft in Amboina ook een zoort

van Clappns-boomtjens ^A\e zeer diep land-

waard in op zekere Gebergten van Cf-

r«w vallen, alwaar zy geheel en al met
hare Vrugten 'er aan in ftcen veranderd

zyn, en die egter hare friflche groene ver-

we behouden, van hoedanige kleine zoor-

ter , kleiner
,

van Vrugt is.

ten de Heer Landvoogd man der Stel ee-

nige aan de Heer Borgermeefter Nicolaas

fVhzen te Jniftcrdam gezonden heeft.

Dit is een Boom, en Vrucht die aan Nuttig-

veel menichen en dieren zync riuttighe- •j^''"

gezien

den geeft

Het jonge blad van den Boom diendop

Malabar^ om 'er op te fchryven, gclyk

ik daar van verfcheide Boeken

heb.

De buiten-bolfter gebruiken de Slaven,

om 'er 't huis mede te fchrobben , alzoo

de vezelagtige deelen de vuiligheden wel

afnemen. Ook gebruikt men die hairi-

ge en fnazelagtige deelen wel om 'er de

Vaartuigen mede te kalefatén , Lont af

te fpinnen, ja zelf ook, om 'er een zoort

van touw, en kabels, van te maken, die

men elders gewoon is Cdir te-noemen.

De doppen , of fchaalen van de Coces~

of Calappm- Noot werden tot fraaye drink-

vaten, ifl ^)crs ^^oi-lcpciSyFifiang-doo'

zen der d^oten , en\-^t meer andere

dingen toebereid , zeer gv 'd en bruin gc-

polyft , en die Vaaten en^inarig-dooze»

zomtyds met zilver , en ook wel met
goud , beflagen j behalven dat 'er oofc

wel knoopen van gemaakt werden.

Het pit van de Noot werd niet alleen

gebruikt , om uit de hand te eeten;

maar zy rafpen het zelve, 't geen zy dan,

of raauw eeten , of met water mengen,
en kleinfen , makende daar dan zoo Ca-
lapptis-melk af, die zy gebruiken , of om
ze met ryft , als Ryftenbry , te kooken
(dat de Hollanders vry wel weten te doen,

hoewel een keurige tong dit altyd eenig-

zins proeven kan) of om nare Moeskrui-

den, en andere Spyzen 'er mede koken,
dar zy ook ten eerften moeten doen, of
anders bederft zy.

De voornaamfl:e nuttigheid egter die

Zy van deze Calappns-Noot hebben be-

llaar in de Olie, die zy daar van trekken,

die , verfch zynde, hen voor Boter diend

,

en die zy voor de belle Boter niet zou-
den willen verruilen

,
gclyk men ook

moeite heeft , om deze 0//>, heel verfch

zynde, en 'er dan Vifch mede bradende,

van Boter te onderfcheiden. Zy gebrui-

ken die Melk ook , om haar hoofd-hair

en lyf 'er mede te fmeeren , en om
hare hoofden met de Calappus-melk te

zuiveren, en té waflcheri, om de vuilig-

heid , en 't fmcer der zelve (daar zy dan
wel zeker zoort van geurige Limoenen ,

Lemoen Coeramas genaamd , onder drui-

pen laten) te beter weg te nemen.

De Clappus-Olie geeft hen ook , Wat
ouder zynde (vermits zy dan fterk werd)
een groote nuttigheid tot het branden

van hare lampen , die daar toe in een

groote menigte byeen gezameld werd,
behalven dat zy, zomtyds verfch, en ook

wel

des lelfs.
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wel zeer oud zynde, veel van hen in de

Geneeskunde gebruikt werd , om laoi-

me leden, en andere ongemakken , door

't flryken der zelve met deze Olie , te

helpen.

Van de drank nü, die 'er uit de Ala-

jangy of bloeflem zypeld , heeft niet al-

leen de /jmboinees het gebruik , om die,

zoo als zy van den Boom komt , zoet te

Iconnen drinken ; maar zy verkoopen 'er

ook veel af aan de Cbineezen, om daar af

Arak, zynde een zoort van flechten Jl-

nys , te branden.

Men kan 'er ook Syroop , en Suiker af

koken } en zy maken 'er ook zeer goeden
en fchoonen Jzyn van.

Dat de bladeren ook wel dieilen, om
'er huizen , en andere dingen mede te

dekken , hebben wy reeds bevorens ge-

zcgt , hoewel zy zoo goed niet , als die

van de Zagoe-boom ^ zyn. \^
Zy werden ook gebruilC';\*^ doozen,

ïnlandze hoede* J?^or Mann* en Vrou-
wen, om CtityÜpd's (zynde beursjens, om
'er Ryft in g^r te koken) om cier-boo-

gen , als deze of gene trouwen zullen

,

af te maken, en ook om 'er, als men ze

aan een touw bind , en even onder

water m een halve Maan op de opper-

vlakte van de Zee houd, de Vifch door

te vcrfchrikken , en na land te jagen, dat

men tweezins, of met de 'Tali Soekei, of
met de Tali Couioer doen kan, twee wy-
zen van VilTchen in Banda beter, dan in

Amboina bekend, met welke eerfte zoort

in de maand Oclober zeer veel Makreel ,

en andere Vifch, Parauwen, of Canoa's

vol gevangen werd.

Men heeft van dezen Boord ook een

heerlyke zoort van Palmiet^ die van een

Hollandze JufFr. toebereid zynde, byna

als iS/öfw-^oö/ fmaakt , en zeer lekker is.

Het gebeurd ook zomtyds , dat 'er in

de Calappus'Noot ,o( in de Boom, of ook

wel in de Palmiet^ een Calappa-Jieen ge-

vonden werd i maar dat is yet zeldzaams,

en zoo een ileen , zynde wit , en van

grootte als een platte knikker, werd by
den Inlander zeer hoog geacht, oordee-

Icnde, dat die hen , als zy die by zich

dragen , onfeilbaar gelukkig zullen ma-
ken , waar by zy dan honderd grollen

Verhalen, die 't my niet luft hier aan te

teekenen.

Ik heb 'er een $ dog heb tot nog toe

nooit konnen vinden, dat 'er zulke krag-

ten in verborgen zyn, als de Inlander

'er van opgeeft, ook ben ik daar door

niet een hair gelukkiger geweeft , dan

2ulk een , die van dat dwaas geloof is

,

maar ik heb die gehouden (gelyk ik ze

nog houde) voor een zeldzaam Gewafch,
gelyk 'er meer van dien aard zyn.

In Europa is deze Boom meeft met de

i8i
naam van de Falma ladica by de Geleer-
den bekend.

De tweede zoort van Boomcu in jitn- pg sa-
boina ^ die Drank uitleveren , is de Sa- guweer-

guiveer- of Gawveto-boom , hoewel wy boom;

hem in opzigt van den Drank , zynde
de voorn;iamlbe j die daar dagelyks by de
gemeene lieden gedronken werd j wel de
eerlle plaats zouden mogen geven.

Deze Boom waft byna op , gelyk als

de Calappui-büom , dog hy word op
verre na nooit zoo hoog , ja is zelf

lager als een Pinang-boom j maar dik-

ker van itam , die zeer ongclyk en vol

zwarte Ga/noeto-hairen. is ^ waar na de
Boom zyn naam draagd. Hy heeft ganfcll

geen fraaye geftalte, nog aanzien, heb-

bende zyn takken mede boven by de
kruin te zamen, die vry lang zyn, en
ook aan weerzyden met lange en grooter

bladen, dan die van de Calappus ^ bezet,

en geen doornen aan de takken , die

niet uitgehold , maar wat ruig en kan-
tig zyn.

Men ziet aan deze rakken geen bladen^
dan ontrent de midden , en zoo verder

na 't einde , die wel drie of vier voet
lang , en wel een groote hand breed zyn,

hoewel zy allengskens korter werden.
Ook heeft men aan de oude bladen wel
eenige kleine doorntjes.

Daar de takken nu haar aanvang ne-

men , daar vertoond zig gemeenelyk de

Majang-f of de bloeflem -kas, byna gelyk
als aan de Calappus-boom , die , opgeber-
ften zynde, mede in veel lange Iteelen

beftaat , die te zamen aan een dikke Heel

vaft zyn, hebbende yder wel de lengte

van twee of drie voet , zynde aan weer-
zyden zeer dicht met ronde Vrugten be-

zet , die ontrent als een dunne blaauwe
Boeren-Pruim y wel zoo rond , driehoe-

kig , en ook wat plat vooraan zyn , heb-
bende byna ook de verw van zulk een
Pruim ; dog wel zoo groen.

Deze Vrugten ziet men met veele

groote troflen
,

yder met veel riften

aan dezen Boom hangen , en een man
heeft zyn dracht aan zoo eenc tros.

Wy vertoonen de zelve niet , om dat

zy zeer net by anderen vertoond } dog
qualyk van zommigen de naam van

Zagoe-boom gegeven is , die 'er zeer

veel van verfchildj gelyk dat te zien is,

als men die legen een vergelykt. In de

Hortus Malabaricus fchynd zy my toe

(alzoo men na veel Boomen , daar in be-

fchreven, raaden moet) verbeeld te zyn

in 't I. Deel.

Men gebruikt die Vrugt wel om ic

confyten , zynde dan wat glad en glibbe-

rig , byna als ys , en ook van die verw j

dog anders en eet men deze Vrugt niet.

Zy werd ook wel gebruikt j om ze^ oud^

Z 5
wel
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wel gepolyft, en droog zynde , tot het

toetzen van goud te gebruiken , en ook

wel , als zy nog groen zyn , om 'er een

poets mede te Ipeelcn , wanneer men die

in 't water fmyt en de Rievier afdryven

laat. Zoo die gekneusde Vrugten dan

mcnfchen , die daar wadchen , aan de

hult (gelyk licht gebeuren kan) raaken,

zoo geven zy een vervaarlyke jeukte, die

niet licht over gaat, ten zy men die par-

ty met een groot Jeuk-blad (dat anders

nog wel zoo Herken jeukte verwekt)

wryve,waar door de mindere jeukte ge-

heel en al overgaat > dog die en heeft

men daar altyd niet by de hand. Ook
verzagt men de pyn wel met wat 0//>,

en andere zeggen , dat 'er 't water van

een menfch zelf goed voor is. Ook ge-

beurd het wel , d.it geen van allen helpt,

na dat die Vrugten heel biandig zyn, of

niet.

Deze Vrugten brengt yder Boom maar

eens voort.

Ontrent den oorfpronk der takken

vertoond zig de Gamoeto^ of een zwarte

lang-hanige llofFc , die tot het maken

van zeer goed touw gebruikt werd. Dit

hair, dat zig om verfcheide dunne ftok-

jens vertoond , is byna als Paarden-hair,

dog nog wel zoo llyf.

De Boom geeft ook Palmet , maar in

verre na zoo goed niet , als die van de

Calappas hoorn komt.

Men heeft ook onder aan by de Ga-

moeto een zoort van een wolagtige llot-

fé, ot een Mofch, by den Inlander ^(T-

roe genaamd, die tot het kalefaten, tin-

tel , en andere dingen , gebruikt werd.

Voornamelyk nogtans diend deze Boom
tot het tyfferen van de Zagttweer ,z\ndc

een witte vogt, of Boom-wyn, die men

zoo verfch en zoet wel drinken kan •, dog

hy is dan zoo heel gezond niet, en doet

ook het zelve , dat een zuiver-middel

doet, voor al als men die nugteren drinkt.

Om deze drank te krygen , zoo fnyd

men een Wyfjens Majang , die gemeene-

lyk na de andere voor den dag komt,

met kleine Bezien 'er aan, of na dat zig

die Bezien openen, en na dat hy twee of

drie dagen geklopt is , en men hangt 'er

een Goeroerong y of een Batnhes-li(l,Mn,

die gemeenelyk tweemaal daags vol ra-

ken, en geledigd werden. Hier toe ver-

ledigen zig byzondere menfchen,die dit

werk verf1:aan,en die Tyferaars genaamd

werden, in welke behandeling van deze

Boom de Baliers boven alle andere uit-

Üecken, waarom zy daar toe ook ge-

bruikt werden. Aan zoo een tak kan

men vier ofvyf maanden tyfferen, en dan

neemd men weer een ander , hoewel men
'er verfcheide te gelyk tyfferen kan.

Deze drank is, zoo als zy van de Boom

komt , klaar , dog dikker , als 'tarvak ,

zeer zoet en aangenaam van fmaak, by-

na als Moji , werdcnde daar na als witte

IVey, en ook zerp van fraaak , en dik-

ker, als in 't eerit.

Om nu dezen drank beter, duurzaam,

en gezonder te maken , gieten zy die

in een groote pot, en doen 'er eenige

bondek jes van de wortels van de wilde

boom Sefoot in , die zy in kleine ftukjens

fnyden.

Van deze wortels werd de Sagwweer •

nog wel zoo dik , en van verw byna als

Melk^ krygende een aangenaame bittere

fmaak, byna als Alzem-ivyrt , dog ee-

nigzins zamentrekkende , zoo dat het

bittere ymand , die dezen drank ge-

wend is, en matig gebruikt, niet tegen

ftaat.

De liefhebbers van dezen drank zeggen,

dat hy , nia|Ng gedronken zynde, zeer

gezond is j ^'^^ ervarentheid heeft my
geleerd , daV!dc Zoldatev. en andere ge-

ringe lieden\die zig daar\ »er in te bui-'

ten gaan , om dat zy voonwcinig geld

zig dronken konnen drinken , daar door
hun gezondheid geheel en al verliezen

,

ziende zoo bleek , Salww , en land-

ziek , als of zy de Water-zugt , en
als of zy uit een Gieter gedronken had-

den V dog dit ziet men van de Inlanders

zoo niet, die dezen drank ordentelyk ge-

bruiken , en 'er zeer gezond af blyven ,

gelyk hy op groote maaltyden voor

hun Wyn (nevens écn ^Irak) verftrekt:

want anders zyn zy voor den dorft

nooit gewoon iet , dan water, te drin-

ken.

De Hollanders willen , in 't eerft by
hunne komft hier, niet aan dezen drank,

houdende den neus toe , als zy de bit-

tere en wrange fmaak , zoo als zy hen
eerft voorkomt, proeven, of maar rie-

ken } dog ais zy die een weinig gewoon
zyn, zoo weten zy daar niet meer af,

en zy bekomt , die genen, die ze orden-

telyk gebruiken, zeer wel, verwekken-

de ook een goede luft tot eeten. En dat

noemen zy den Gcoebatte^ of den bifter-

gemaakten Sagwweer , waar toe rgtcr

verfcheide andere bitter-makende mid-

delen, zoo wel als de Sofoof-wortel^ ge-

bruikt werden.

De zoete Sagtnveer werd ook gebruikt

om 'er Jzyn af te maken ; dog zy valt

,

door de bank , zoo goed , nog zoo fterk

niet , als de Toivak-j^zyti.

Men kan van de Sagwweer , even als

van de Towak , ook zwarte en llegte Zui-

ker kooken, die tot het dagelyks Bier,

en tot het branden van /Irak door ilcCbi-

neezen veel gebruikt werd ,
gelyk zy tot

't branden van den Jrak ook zeer veel

zoete Sagwweer bezigen.
Als
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De Nipa-

i)Oom.

Als de Boom met tyfFeren, en uiczy-

pelen, gedaan heeft, d:;n kan men hem
omhakken , en ook nog een zooi t van

Meel 'er uit krygen , dog men heeft 'ei-

meer moeite mede, als ontrent de Zagoe-

boom\ en 't Meel\%oo\. zoogoed niet,

om dat de flofte harder is , en houtagti-

ger vezelen heeft, en 't Brood, dat 'er

af komt, is mede zoo goed niet, en vcr-

muft van fmaak.

Men behandeld dien Boom dan verder,

gelyk wy vaude Zagoe-boom gezegt heb-
ben

Van de fty^e ftokjens, die men in de-

zen Boom heeft, maken AtMooren Schryf-

pennen, om 'er het Arabifch ^en Maleits

ia die letter, mede te fchryven.

De Macajfaaren maken 'er ook pylen

voor hare fpatten af.

In 't Mofch van dezen Boom groeyen
zekere zwarte wormen , die men Sagu-

weers-Torren noemd, die 5j)lg wel in dat

zap verdrinken. ,——-'>•. T
Men maakt ï^o van Ac'pamoeto^ of

zwarte haire_/, als ook vair IkeW i , en

dunne ribbtqes aan de takken van deze

Boom vallende, huis-bezemen, die zeer

goed zyn , en van 't eerfte ook veelerley

borltel-werkcn.

- Onder de Boomen , van welke men
ook Drank tappen kan, is mede de iV;-

fa boom.

Deze gelykt byzonder wel na de Za-
goe-boom > dog heeft die doornen niet,

ook is hy vry lager van ftam, alzoomen
gemakkelyk by zyn top reiken kanj maar

van dikte overtreft hy de zelve verre,

en heeft ook zyn bladen yry verder en

wyder uitgebreid liaan,

Zyn takken vertoonenzig mede,byna
als de Zagoe-takken , fleil overeind ; dog

zy zyn zeer wateragtig, en vogtig van

binnen , en daarom van geen gebruik.

Men heeft 'er ook die geut niet in , zy

zyn ook wat platagtig rond , en ontrent

vier of vyf voeten lang , hebbende zyn

bladen mede aan weerzyden , die byna

even eenS} dog wat fmaller, en wel zoo

ftyf, als ook zoo glad, en zonder eeni-

ge doornen zyn. Zy vallen gemeenelyk

vier of vyf voeten lang , en een hand

breed.

Midden uit de takken vertoond zig de

Majang^ of bloeflcm , die zeer dik is.

Aan de zelve komt een bol voort als een

gemecne Limoen , waar in veel andere

kleine deeltjes ais kluitjes, of knikkers,

van grootte zyn, uit welke naderhand de

ware Vrugt te voorfchyn komt, die on-

trent als een Enden-ey van grootte, hard,

en hairig van bolfter, van binnen wit en

zagt van korl , en verder wateragtig en

laf van fmaak is. Deze korlen kan men,
als zy nog jong zyn, cetenj maar , ou-

der, vallen zy te hard , en zy zyn ontrent
zoo groot, als de korl van een Tsjampe-
daha. Men moet nogtans 'er by zeggen,
dat deze Vrugt van geen gebruik, maar
dat men nu en dan nog wel gewoon is,

die Majmg af te fnydcn , en uit deze
Boom mede een zoort van S^jgttweer te

tyfFeren , die mede wit , zeer koel en
zoet valt , overtreffende de Saguweer
nog ecnigzins in witheid , maar zy is

zoo fmaakelyk , en zoo gezond niet

,

waarom zy meeft tot 't branden van
Knyp (een flcgte jlnyi-dratik) gebruikt
werd.

Deze Boom is veel beter in Ternate,
dan in Amboina , bekend , hoewel hy
hier egter, en voor al op Boero , en op
de Noord-kuji van Ceram^ genoeg valt.

De bladen, die vry llyvcr als de Z«-
goe-biadercn vallen , zyn ongemeen goed
tot 't maken van Doozen , Hoeden,
Matten , en andere dingen , die in de
Koopmanfchap , of huishouding te pas

komen, om iets te befchieten,ente dek-
ken, waarom zy zeer veel in de Ryfl-
Fakhuizen , en V'^aartuigen

, gebruikt
werden, om 'er de Ryft op te leggen.

Ook werden de bladen in andere Ge-
weflen , daar de Zagoe-boom niet valt

,

wel mede tot yitap gebruikt , om de hui-

zen te dekken.

Onder de Boomen, die drank uitleve- De
ren moet men vooral de Lontar-boom (in Lontar-

andere Landen ook wel de Jager-boom
''°°'"'

genaamd) tellen. Daar zyn tamme en
wilde ^ en van de eerfle heeft men ook 't

Mannetjen, en [Vyfjen. Wat nu 't IVyf'
jen betreft, die valt hier medej dog niet

zeer overvloedig , zynde een zoort van
Calappus-boomen ; zoo hoog niet , dog
anders den zelven in flam , en leden , al

vry gelyk ; maar boven aan zyn kruin

wat anders van takken, (die vier voeten
lang zyn) en van blad , die boven in 't

rond byeen ftaan. Ook is de ftam don-
ker-grocn van bafl. Wy vertoonen die

niet, om dat zy reeds in de Hortus Ma-
labaricus Fig. p. in 't I. Deel vertoond is.

Hy valt gemeenelyk wel zoo dik als

de Calappaboom , dog van lengte wat
hooger , als een Pinang-boom , en niet

boven de dertig voeten halende in hoog-
te , twee in de dikte , dog boven aar»

maar de helft , alzoo hy daar maar eene

voet dik valt.

Hy heeft mede een bloeflem , of Ma-
jang , zynde een tros , ofte wel meer ; aan

yder van welke wel in de twintig Vrug-

ten konnen komen , hocdanige men 'er

aan eenen Boom wel vier of vyf, en zom-
tyds ook meer ziet.

De Vrugt, die donker-groen valt, is

byna als een Calappus Noot , dog zoo

groot niet, vallende ontrent als een Ca-
lappus-
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Nuttig-

heden des

zelfs.

lappus-dop van grootte , wel zoo rond,

hoewel ook wat driekantig , zittende

vaft aan een fchubbige kelk.

Z.y geven pas onder de fchil een veze-

lig merg, dat wit in de jonge, dog geel in

<le rype valt, 't geen vry zappig is, zoo

dat men 't 'er uit zuigen kan, hoewel
die draaden en vezelen dat zeer beletten.

In yder Vrugt zyn dnc korlen als een

Hoendcr-ey van grootte , hebbende een

dikker fchaal, of dop, dan de Caiappus-

Frngt.

In de jonge Vrugten is mede een zoet

en koel , dog zeer weinig water , en
een wit, laf pit, zynde mede een zoort

van lip-lap , dat men eeten kan , en dat

redelyk goed van fmaak is , by velen zelt"

beter, dan dat van de Caiappus-Noot ge-

keurd.

De Boom geeft geen Vrugt , als na
dat hy wel twintig jaar en langer, ge-

ftaan heeft; dog het werd een zeer oude
Boom , van welke men 'er kend , die

wel honderd en vyftig , en zelf tot de
honderd en tagtig jaaren, konnen uitge-

rekend werden, gcllaan te hebben.

Het Mannetje verlchild niet met al-

len van 't M'^yfjen^ dan daar in alleen, dat

hy geen Vrugten geeft, dragende maar
als een zoort van witte bloefrem,die uit

drie blaadjes beftaat , waar in men van
binnen eenige witte fnazclen ziet j dog
daar komt verder niets van.

Deze Lontar-boom diend zoo zeer niet

om zyne Vt ugten , als wel om de drank,
die hy geeft , en die men op de zelve

wyze van hem, als van de andere Drank-
boomen , tyfferd. Ook verfchild de
drank niet veel van de Towak , zynde
wel zoo vet j maar wat rofler.

Men kookt 'er ook Zuiker af, die,

om des zelfs vettigheid, beter, als die

van de T'o'wak , valt j dog men houd ge-

meenelyk deBoomen,dictothet tyfferen

van drank , en die tot het koken van

Zuiker, ofZyroopcn, dienen
,
yder by-

Zonder.

Deze Lontar-Zuiker is vry lichter van
verw, als die men van de Towak^ of Sa-

gwweer , kookt , en ook wel zoo droog.

Het Mannetje geeft nu en dan ook wel
eenige drank } maar zeer weinig, geen-

zins tot dagelyks gebruik , en alleen tot

Jnlandze Arfzenye dienende , om lie-

den , die aan de Teering zyn , te helpen,

gelyk zy ook , nugteren gedronken zyn-

de, van een zeer goede werking is.

Men kan dezen Boomn , om de deugd
van zyn hout, dat redelyk hard, zwart,

en cenigzins gellreept is , ook als tim-

merhout gebruiken } dog datvan 't Alan-
netjen is 'er beter toe, als dat van 't l-f^yf-

jen f om dat het vafter van ftof , dichter

van nerf, en wel zoo zwart valt.
j

De jonge witte bladen van dezen Boom
werden ook tot Papier by de Javaanen ,

en andere volkeren, gebruikt.

Ook dienen de bladeren tot het maa-
ken van Inlandze Hoeden , Doozen,
Zonnefchermen , enz.

Men heeft van dezen Lontar-boom ook
een "Mde zoort , die niet veel van de
tamme verfchild, dan dat zy dunner, en
lager van (lamj dog langer van bladen,

en takken, is, welke laatfte , nog jong
zynde , wel vyf of zes voeten konnen
haaien, hebbende ook een diepe geutc,
en aan de zelve kleine tandjes. Ouder
zynde , hebben zy zwarte korte door-

nen, en vertoonen de bladeren niet, ge-
lyk de tamme ^ boven by een, maar van
't midden der Ham , 't eene blad boven
't ander.

Hy geeft ook een kleine flegte Vrugt,
als een klein Pruimtje ^ met een kleine

korl, dog aM|iy diedraagd, dan is zyn
kragt doo'ï Vilcrdem weg , ook deugd
de Vrugt nV'.i+ens toe. ^v
Het hout van dezen Bo^ 'M is zoo goed

niet, als van de tamme zoorV, ook geeft
hy een zoort van Zagoe-meel; dog in ver-

re na zoo goed niet, als van de Zagoe-
boom.

Het beft , dat men van dezen Boom
heeft , zyn de bladen , die al mede tot
deze en gene dingen

,
gelyk die van de

tamme zoort, gebruikt werden. Ook
dienen zy wel tot 't maken van zakken,
Toedon^s of Hoeden , Rpo Epo's (een
zoort van Pinang-dooskens) en meer an-
dere dingen.

Voor aan de takken , daar zy eerft

uitfpruiten , heeft men ook een zoort
\anMofchy o( Baroe, dat men tot tintel

gebruiken kan.

Men kan 'er ook drank uit tappen; dog
zy valt zeer flegt, en zout van fmaak.
De Toraanen , of werp-fpieflen der Al~

foereezen , werden van 't hout van dezen
Boom ook gemaakt.
Daar is nog een tweede wilde zoort

van de Lontar-boom., Ibur genaamd , die
zeer wel van ftam , en gedaante , de Ca-
lappa-boom gelykt •-, dog duifterder van
leden is.

De takken, die korter, en dunner,als
aan de voorige , zyn , hebben aan weer-
zyden mede doornen , die aan de jonge
takken wel twee duim lang zyn. De
bladeren , die by malkanderen , als een
geopende Waayer, uitgebreid zyn, ver-
toonen zig fraai , zynde rond , en lang.

De Vrugten ziet men aan troffen, wat
ydel by een, byna gelyk de jonge Pinang
aan haren Majang., zynde ontrent als een
kloeke witte Pinang-f^rugt , of als een
Hoender-ey •, dog wel zoo ron.d , en agter

aan met een wratje (gelyk men dat op
N°.XXIV.
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De
Pinang-

boom.

I

N°. XXIV. zien kan,graaiiw van vcrw,
wat gerimpeld, en gei-uit.

Zy hebben een ilegt merg , en van
binnen drie of vier harde korlen, die

oneetbaar zyn.

Men heeft van de bladen van dezen
Boom geen dienft , om dat zy te bros

zyn; hoewel zommige de jonge bladen

nog tot Papier weten te gebruiken. Ge-
lyk men nu niet in 't minlVen aan de Vrugt
heeft, alzoo heeft men 'er ook geendrank-,

dog op zommige Plaatzen nog wel wat
Meel af; maar dat valt al mede vry ilegt.

Men kan van 't hout nog wel eenige

latten , en Toraanen , of Spieilèn, maar niet

veel ander werk maken, en als 't gepo-
lyft is , zoo zou men het byna voor een
zoort van Ebben-hout aanzien.

Behalven deze Spys en Drankgeven-
de Boomen , is 'er nog een voornaame
Boom, waar van men, oni zoo te fpre-

ken, nog ipyze, nog drani* heeft; maar
die egter byzondej>ESrTer\' .rt'ftif'ching

van de mond, yftvan een g /ot en algc-

mein gebruij/ by Grooten' en Kleinen
in Indien is.

• Het is de Pinang-hoom , in andere Lan-

den de Areek-booM
,
genaamd , en werd

in 't I. Deel van de Hortus M dabaricus^

Fig. f. enz. onder de naam van Caunga.

zeer net verbeeld.

Het is een Boom , byna van de zelve

flal, ah een C'i/appa-boo/K y maar korter

(alzoo hy niet boven de twintig of vyf

en twintig voeten in. de hoogte haald)

dunner
,
groener van baft aan de itam

,

en korter van leden, die zich ook wel

zoo cierlyk aan de zelve vertoonen.

Zvn takken en bladen heeft hy ook

wel in zyn top , dog veel korter , en

minder , hoewel mede by den anderen

uitgebreid. De bladen zyn agter fmal

,

voor drie of vier vingeren breed , wel

drie voer lang, en agteraan gevouwen.

Zy geven , op reyen geplant , om dat

zy zoo recht opwaflchen , een groot

cjeraad , en de bloeffcm verfpreid een

aangename geur van zich, zoo dat het een

lull is, die te rieken.

De V'rugren, die men Pmang noemd,
komen , na vyf of zes jaaren groeycns

van den Boom, mede aan eenMajang^wt
veel witte fteeltjens beftaande , waar aan

met 'er tyd een menigte van ronde lang-

werpige Vrngten komt, zommige wat
grooter, andere wat kleiner en dunner,

na dat de zoorte is, waar na zy ook dik-

ker, of groener, of witter zyn.

De grootfte en befte zoort , If'^itte

Pinanii genaamd , valt ontrent als een

Hoender ey , en is byna ook van zulk een

langwerpige gedaante, groen van verw,

hebbende een harde buiten-fchil, die 'er

afgefchild werd , en dan komt men aan

III. Deel.

een witte hairige houtngtige Vrugt , die
van binnen een zappig, dog watcragtio'
wit , ot eenigzins graauwagtig merg heeft;
dog, oud geworden zynde, werd deze
Vnigt hard, krygende de gedaante byna
van een plaiagtigc ftuiter.

Van deze Vrugten zyn 'er veel aan ee-
ne rank , en zodanige ranken ziet men
'er wel drie ofviergclyk aan renen Boom.

Van deze Pinang- boomen en Vrug-
ten zyn 'er verfcheide zoorten , als de
Calappa-Pinang (die wel zoo groot ais

een Ganzen - ey valt) en de fFitte Pi-
nang , die de befte , welriekende , en
wel zoo rond, als de gemccne zoort
van Pinang is , die ook , ouder gewor-
den zynde, ürangie-geel van verw
werd.

Daar is ook een zoort, die men S'wav'
te Pinang noemt, die dunner, zeer groen
van verwe , en zoo goed niet , als de
voorige zoort, is. Ook heeft men on-
der deze zommige Vrugten , waar van
men voor een korte tyd als dronken , of
duizelig van hoofd werd ; dog 't gaat
ook van zelf, als men maar eens driniit,

weer over.

Deze Boom draagd wel in de twintig
jaaren , werdcnde daar na wel honger
van ftam ; maar draagd dan niet meei

.

De eenige nuttighpid nu , die deze
Boom geeft , is , dat men de Vrugten

,

't zy jong, 't zy oud, eet Men klooit

de zelve met een Tijelacatti (een zekere
zoort van dubbele Meflcn, die men by-
na ais een kloot-lchaar gebruiktj in drie

of vier ftukkcn , na dat zy groot zyn

,

van een.

Deze eet men dan niet aller n , alzoo
die te wrang, en t'zamcntrekkende zou-
den zyn; maar men neemd een Siri-hlad

of twee, ofwel een ilukje van de Shi-
Vrugt een halve pink lang, en men doet
wat natte, witte of roode Siamzekalk^
zoo veel men oordeeld noodig te zyn

,

'er by; en rold een ftukje , of een vier-

de part van de Pinang 'er in , en eet dat
zoo op.

Deze matig 'er op geftreekene kalk
neemd de wrange zamentrckking weg,
brand ook de tong niet (dat gefchieden
zou, als 'er te veel kalk op , of als die
te fchcrp was) en 't geeft een aangena-
me lerpe fmaak , dewyl men veel zap
uit de Pinang , en uit het blad zuigt

,

welk fpeekzel, door de kalk, hoe dap-
per hoe beter , rood geworden zynde ,

niet ingellikt , maar gedurig in Spuw-
bekkentjes, die men 'er toe heeft, of op
de grond, als men buitens huis is, maar
uitgefpogen werd : want als men 't zap
inllikt, dat zommige \>'el doen, zoo be-

zwaard het de keel , boril , en adem.

De kalken Siri-bladen moeien beide haar

A a maat
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maat hebben, of men zal zich branden,

ofde Pinang zal te veel wringen, dat men
zeer licht , of met wat meer kalk , of

met nog wat Siri te nemen, helpen kan.

Deze Pinang, zoo gegeten zynde,ver-

frifcht de mond byzonder , zuiverd de

zelve van alle vuiligheid , die zich an-

ders aan de tanden zet, is zeer gezond,

als men die niet te veel gebruikt
,
geeft

roode lippen , een lieiTelyken adem, en

houd zeer fchoon tandvleefch , hoewel

men, na 't ceten der zelve, de mond nu

en dan wel eens fpoelen, en de tanden,

die anders wel wat ros , en met 'er tyd ge-

heel zwart 'er af werden , wel wat fchuu-

ren mag
,
gelyk ordentelyke lieden daar

alle morgen gewoon zyn met gedampte
houtskool en zout te doen,en die gemeenc-

lyk een fchoon en zeer wit gebit hebben.

Zoo ras deze of gene ymand komt be-

zoeken , zoo zal men , is 't een Juffr. ,

haar ten eerftcn het Pinang-bekken , dat

by de fatzoenelyke lieden van zilver, dog
anders van koper is, zoo als zy maar zit,

aanbieden , om zelf een Pinang na haar

zin te maken > dog zoo 't een Man is ,

bied men hem eenige gemaakte Pi-

7iang in een klein uitgehakt kommetje,
waar in drie of vier gemaakte Pinangs

konnen leggen, aan.

Dit over te flaan, of te vergeten, al

wierd het van een Koning gedaan , zou
voor een groote onbeleefdheid , en klein-

agting , en de aanbieding in tegendeel

voor een teeken van agting gehouden
werden j hoewel men onder dit aanbie-

den van een Pinang ook ymand al veel

quaade poetzen fpeelen kan, 't zy met
daar in een zeer ftinkend blad {Dahon
Contoet genaamd, en als een veeft rieken-

de) of wel iet anders , om ymand te ver-

geven, te mengen.
Schoon men nu ook zelden weigeren

zal , zoo een Pinang aan te nemen , zoo

zal menegter alle aangenomeP/««»^ juift

niet eeten , alzoo men 'er op eene mor-
gen dikwils op verfcheide plaatzen , daar

men aangaat , zoo veel krygt , dat men
die alle niet wel zoo kort op een zou

konnen eeten. Ook ziet men gemeene-
lyk , van wie men die aanneemd.

De Inlander zou alles , maar geenzins

deze Vrugt , lang konnen mifïen , en

daar zyn voorbeelden van Steden, die om
geen ander gebrek overgegeven zyn , als

om dat 'er geen Pinang meer in te vin-

den was.

Zy werd de Princen , en Groote Hee-
ren , als zy uitgaan , in fraaye doozen

van gepolylte Calappm-doppen, met goud
of zilver beflagen , van ymand in haren

trein nagedragen. De mindere lieden

hebben kleine dooskens van fyne Rotang,

of van fync Matjens , Epo Epo's ge-

naamd , waar in zy tien of twintig ge-
maakte Pinangs , om niet verlegen te

zyn, by zich nemen.
Men zou niet gelooven,

daar aan kan gewennen
gens een of twee , 's

hoe men
's mor-

middags na den
dog

en te-

ftuk

eeten mede een ftuk of twee
gen vyf of zes uuren weer een
drie of vier 'er af gegeten , zal nie-

mand quaad , en in tegendeel veel goed
doen i maar daar zyn 'er die 'er zeventig

of tagtig op een dag ceten , en dan
doen zy quaad , bedervende de tanden

,

gelyk zulke lieden , en voor al oude Pi-

nang-eeUrs , vroeg haar tanden quyt zynj
't zy door de kalk , het zy door 't gedu-
rig knaauwen , dat de tanden los maakt.

Om nu nog meer geur aan zoo een
Pinang te geven, en den adem nog lieffe-

lyker te maken, zoo knaauwen zommi-
ge, of Cardaniom, oi Gatab-Gambir^ of
Kruid-Nagelhi , of Catsjoende , zynde een
mengzel ^J.

. \~iïhi>\i:\. Miifcus , Cardamom
en eenige Videre dingév" 'er by , welk
laatfle een ongemeene leX/jere geur van
zich geeft.

Men fchryft aan deze Vrugt ook wel
andere kragten toe, 't zy om ymand te

betooveren, of wel om ymand (als men
'er Lief-Kruid , by den Inlander OebaU
Goena , dat is , Artzenye die ymand helpt ,

by doet) tot liefde te verwekken 5 dog
als men alle die zaakcn in den grond na-
fpeurd , bevind men klaar, dat het,
of op louter bedrog, of op vergif, of
op Dutter, die zy 'er in mengen , uit-

komt, waar mede men ymand gemakkc-
lyk voor een tyd gek kan maken.
En dat is de reden , dat , fchoon men

wel alle Pinang aannemen, men juill die

niet ceten wil.

De Inlanders weten door deze Pinang-
Vrugten , en Siri-bladen , malkandercn

,

op deze of gene wyze gefchikt, toege-
zonden, zeer klaar hunne meining te ui-

ten, hunne liefde, ofte haat , en drif-

ten zeer levendig uit te drukken , voe-
gende daar zoodanige andere bladen by,
als zy oordeelen tot het verklaaren , en
ophelderen van hunne meining te dienen,
waar in ik bekennc geheel onervaaren te

zyn , hoewel ik verfcheide van zulke
takjens , en riekerfjcs , aan ymand toe-

gezonden, gezien heb.

Als een Vrouw aan haar Man een Pi-
nang zonder kalk zend ,

geeft zy te

kennen, dat zy niet langer by hem bly-

ven wil ; dog zoo zy vol hartjens en
bloemtjcns, op de fchors uitgefneden is

,

dat drukt een hcrtelyke en groote gene-

gentheid uit. In hoedanigcn verborge-

ne wyze van fpreeken voor al de Inland-

ze Vrouwen , en jonge Dogters (voor-

namentlyk met betrekking tot zaken van
liefde)
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liefde) en ook de Koningen en Voiflen,

om zich kort
,
geheim , en klaar ovei

Staats-zaaken uit te drukken , zeer afge-

recht zyn.

Eindelyk moetenwy ook niet vergeten

te zeggen , dat in de oude Pinang ook een

Pinang-Stcen, een zoort van een Inlands

Juweel , gelyk als de Calappus Steen , valt

,

zynde als een zeer klein wit, glad Fogel-

ey van gedaante , en als een langwerpige

Ert van groote, waar van de Inlanders

een groot werk maken , agtcnde zich

zekcrlyk zeer gelukkig, zoo zy "er een

by zich dragen, te zullen zyn.

Ik heb 'er van deze zoort mede een ;

dog blyve de zelve, die ik te voren was,
dat mogelyk daar van daan komt , om
dat ik van dat dwaas geloof niet ben , en
om dat ik die flil in een doosje leggen
laat , om by gelegentheid mede, als een
zeldzaamheid , aan een liefhebber te

vertoonen. \
tam/UU^i'i-:, ^jT*van Pi-

men :/g verfchei-

eene, die ron-de Pi.tnang als

Behalven de

vang-boomen
,

de iiuilde zoo.

Daar is

een bolletje geeft

Men ziet 'er een afbeelding af met de

Vrugt , zoo aan den Boom , als alleen op
zig zelven , en in hare volkomene groot-

te, op Ne. XXV. Waar aan men ook
klaar genoeg de geftalte van een Pinang-

hoom zien kan, alzoo deze maar wat dik-

ker , wyder van leden , en vry hooger
is , ook komt de Vrugt , of de Majang

,

heel anders , als uit de gemeene Pinang
^

en uit 't midden der bladen, voort.

Buiten deze heeft men nog een wilde

zoort, die een groote Stronk met veel

Vrugten geeft , die 'er byna als yikers, of

Eykelen, uitzien, dicht op een groeyen

,

en ook ontrent zoo groot zyn. Zy wer-

den mceft van de yiedertnuizen, Kaka-

toebd's, en andere Vogels , gegeten.

Het hout van deze Boomen is zeer

gotd tot allerley Latten , en werd 'er

ook meeft toe gebruikt, om dat zy lang

duurcn, en hard zyn.

Daar is nog een derde zoort , die vry

korter, en dunner van itam , dan alle zn-

dere Pimng-l;oomen,\s, gevende ook de

kleinfte Pinang , die mede zeer weinig

geacht werd.

De Ni- De A^/^ö«^-^oo?« heeft ook een groote

bong- of gelykenis na de wilde Pinang-hoom , voor
de wilde ^l de kleine, alzoo 'er een groote en een

kleine zoort van dezen Boom is.

Gelyk de kleine meer na de Pinang-

hoom gelykt, alzoo gelykt de groote zoort

eenigzins na de Sagwweer-hoom, waarvan

hy als een wilde zoort fchynd te zyn.

Hy is van ftam als een gemeene Calap-

Pinang-

boom.

pus-boom , dog met geen leden , die
men zien kan , verdeeld. Zyn takken
zyn ook dunner, en minder In getal, dan
aan de Sagwweer-boom.

De blocflem koriit, gelyk aan de Ca-
lappm-boom , tuflchen de rakken , aan een
zeer groote riftuit, waar aan eindelyk
een Vrucht, als een kleine ronde Pruim
komt.

Wy vertoonen een tak van den Boom
met de Vrugt , en Bloeilem

, yder by-
zonder op N°. XXVI. , alwaar by de
letter A. de BloelTcm , by B. een rank
met onrype Vrugten , en by de letter

C. een lype volwaflene V^rugt afge-
beeld werd , die hy ook maar eens draagd.
Deze Vrugten deugen nergens toe , en
verwekken immers zoo grooten jeukte,
als de Sagiiiveen-Vrugten.

Het hout werd meeft tot Latten ge-
zogt, om dat het zeer lang duuren kan,
en hard is.

ATen maakt 'er ook wel Stampers van
Roers , Pieken , en Spicffen , van j dog
voor Spieflen valt het zwarte hout 'er af
al wat dun} dog als men dit daar toe ge-
bruiken wil , moet men niet wagten

,

tot de Boom Vrugten draagd , alzoo zyn
kragt dan aan 't verminderen is.

_
Men krygt van dezen Boom ook ee-

nige Palmiet, en ook wel,by nood, ee-
nig Meel; maar beide valt het zeer flegt

van fmaak , behalven dat hy zig hier toe
zoo gemakkelyk , als de Zagoe-hoom^
niet behandelen laat.

De kleine Nibong-boom
, gelykt (vol-

gens ons voorig zeggen) meeft na de
wilde Pinang-boan ,VJ-Axx mede hy in ftam
en Vrugten , al vry wel overeen komt.
De ftam valt pas veertien of vyftien

voeten hoog , en is van dikte , als een
dikke Pinang-boom ^ hebbende zyn tak-
ken in de top mede in 't ronde byeen
en bladen , die cenige tanden heb-
ben , die yder byzonder ftaan > dog voor-
aan is een byzonder breed bhd , dat drie

zyden heeft , vertoonende zig byna als

een opene Waayer. Ook zyn de bladen
fchoon hoog-groen, en zeer glad.

J)e Vrugten vertoonen zig aan cenige
ftcelen tuftchcn de takken, hebbende de
grootte, als een lange Haze-noot, doch
bitter, en niet bequaafn om die te eeten.

Het hout van dezen Boom werd al

mede tot latten , diergelyk werk , en
ook wel tot dunne Toraancn

, gebruikt j

dog 't valt vry zwaar in de hand jen liec

is in zig zelve ook zoo goed , en duur-

zaam niet, als de andere zoort.

Daar valt ook Palmiet in , dog zy is

niet beter , als die in de groote Nibong

valt.

Aa 4 DER-
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DE Spcccryagtige Boomen. De Pompelmoes-boom. De Groote Zoete Li-

moen boom. ^erfchcide andere zoorien van zoete Appelen, ö/ Limoenen. De
gemeene Chineelche Appel. De Tonkmic zoete Appel. Ferfcheide zoutten van

Suure Limoenen. Lemoen Martyn. Lemocn Cocramas. Lemoen Porot. Le-
mocn Papedo. Lemoen Caibouw. Lemoen Sowan.gi. Lemoen Nipis. De
Goud Limoen. Lemocn Hitam. De Maduvafcbc Limoen. De Citroen-boom.

De Granaat-boom. De Bidara-boom. De Tam..rinde-boom. Dr Trommclllok-

boom. jDtf groote Cajoe-Poetch-boom. De Ucine Cajoc-Poetch-boom. Fer-

fcheide zoorten des zelfs. De Soelamoe ,

De Gamelan , uf Molukzc Anys boom
De Koning.s-Nagel. De RyÜ-Nagel.
gen over de zelve. Inftruélie , voor de

of Bolia-Hati-boom. De Sofoot-boom.

De Raiak-boom. De Nagel-boom.
De Wilde Jviagel. Ferdere aanvmkin-
Gevolmagtigden , ora de Nagelen zelfs.

te ontfinge\. De Nooten-Mufchaat-boom. De Tamme. Ferfcheide zoorten des

De Pala Bacambar. De Kakkerlak- Noot. Le Wine Noot. De Domine's-

Koot. Z)(? Dieven-Noot. 1)^ Konings-Noot. Fei.--^\\aaime) kingen over de zel-

ve. Nuttigheden der Nooten, en der Foelie. De \W
>

.-Mufchaat.

De Speceryagtige Boomen.

Spccery-

autge
Boomen.D Us verre nu van die Boomen

gefprooken hebbende , die

X'^ru^ten , 't zy tot voedzel

,

fpys , en lekkcrn)e , 't zy

ook wel tot drank, , uitleve-

ren, zoo zullen wy, om oiis bellek te

volgen, na tot die Boomen, die of een

Speceryagtige geur , ofte Olie , in zich

hebben, en vm zich vcrfpreidcii, ot die

voor de rechte Specery-boomeri bekend
Zyn, overgaan. ,

Zommige van deze Boomen leve-

ren ook ongémeene lekkere^ en zelf

van de allerbelte zoorten van Vrugten

uit, en andere geven wel mede Vrugten j

dog die men voor geen lekkerny ee-

ten kan, hoewel zy heerlyk van geur,

ongemeen van kragt , nuttigheid , en wer-
king in de Genees-kunde zyn.

De Pom- Onder deze geven wy de ecrfte plaats

peimfes- aan den Pompelmoes-boom^ zyndeeen ma-
boom, tige hotge Boom, van een redclyke dik-

te, digt donker-grocn,cn glad vunblad,

dat aan de jonge Boomen wel zes of ze-

ven duim lang is, hebbende aan zyn ag-

ter-deel als nog een klein rond gekloofd

blaadje, en ook by yder blad ter plaatze

daar dat bcgind , een doorn , die wel een

lid van een vinger lang is. Dog hoc de

Boomen meer vcrou'ieren, hoe die ook
minder, en korter werden.

Men heeft in Oclober aan de zelve een

fchoone \vitte , zfer geurige bloeflèm ,

•troswyzc, beftaandein bloemen van vier,

en ook wel vyf langwerpige dikke ag-

terovergebogenc blaadjes.

^
, Hier van komt met 'er tyd in Jpril

,

of Mey , een Vrugt , gemeenelyk als

een Mans hoofd van groote, wat plat,

en zeer dik van (chil , welke van bui-

ten geelagtig , en van binnen wit ge-

lyk in alle de Limoenen , dog wel ten

duim dik, droog, voos, en als vvdt wol-
agtlg is.

Onder deze fchil vertoond zich een

heerlyke Vrugt , belluande in vyf of
zes llukken, die men van een fcheiden

kan, gel)k zy dooreenige vliezen ge-

fchciden zyn , byna op de zelve wy-
zè als de Chineefche , of de Oranje

^

de Ctiragao'e^ en andere hippelen. In de-

ze dceltjens ziet men een merg, beitaaa-

de als in lange korlen , in zommige pur-
peragtig, en in andere zoorten wit zyn-
de , waar van de ecrlle wat rynfchagtig,

dog de laatlle wel de zoetfte, heerlyk
van fmaak en geur, vol zap, en van» de
lekkerlte Wyn niet vcrlchiller.de zyn.

Van de zelve eet men alles op, uitgeno-

men dat in vdcr afgezonderd ichyfje tv-ec

óf drie geele platte kleine korlen leg-

gen , als een Pifl.che van grooite, q\c-

ncnde , oni die Vrugt weer voort te

planten, en men ziet vaii déze Vrugten
verfcheide aan een tak byeen hangen.

JVfen heeft van de zelve ook verichei-

de zoorten ; want buiten de twee gemel-
de, te weten, die van binnen wit, en
die purperrood zyn , heeft men nog
een derde zopr-t , die van binnen ook
wit , maar van gróótte als een kleine

Ichootel , waar yande fchil ongemeen
dik, gelyk ook deze Vrugt hier te Lan-
de wel bekend , en nu en dan uic TFefl-

Indïén overgekomen is.

Het is een byzonder lekkere, zeer ver-

frif-
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De groo-

te zoete
• Limoen-
boom.

frifTchende en gezonde Vrugt , die geen
ander gebruik heeft, als om ze ujt de

hand teeeten, waarom zy ook wel tot

een na-geregt gebruikt werd.

De Boomen geven ook een zeer aan-

gename lommer , alzoo zy donker en

dicht van blad zyn, uit Avelke bladeren

ook een hecrlyke Olie getrokken werd.

Onder alle de zoorten van Limocn-hoo-

me'n kenne ik 'er geen, zoo hoog van

Ham en kruin , als de groota Zoete Lirfwen-

baom, diens Vfugt men ook wel een zoe-

te Appel noemd.
Deze heeft mede eenigc, hoewel maar

weinig doornen, zynde in zyn blad de

voorige Boom niet zeer ongelyk, al?.oo

die vyf of zes duim lang , en ontrent een

kleine hand breed , wat fcherp , als van

cenige tandjes vooraan, en mede van zoo
een klein blaadje agteraan (dat in alle

de Limoin-boomen gemeen is) voorzien

zyn.

De bloeflem var

wit , hebber-

blaadjes, zy''

Verfdiei-

dc andere

zcx)rten

van Soete

,JiSz<ü\-y *Sm is mede
agter V Jer-gcbogene

m grootte fe naalle aan

die van de 'Pompelmoes.

Deze geeft een fchoone groote rond-

geknobbelde Vrugt , wel twee vui-

llen groot , met een groen-geelagtige

fchil vol knobbels , die wel een pink
dik is , onder welke zich de rechte

zoete Appel mede in verfchcide afgezon-

derde fneeden, of deelen, gelyk in an-

^dere Limoenen , of Oranje-Appelen , ver-

toond , zynde bleek-wit van vleefch, zeer

happig, wynagtig van fmaak, byzonder
zoet, en heel gezond , als men 'er niet

te veel af, en voor al als mea 'er Brood
toe eet.

Men hecft'er verfcheidcne zoorten van,

de eene grooter, de andere kleiner,, on-

der welke men de gemeene Chineefche

Ap V len
Limoen , of Ormgie-Appelen , die vry klci-

of Li- ' ner, zeer plat, en niet grooter, als een

moenen. .gemeene Cura^aofe j^ppel vxWcn, hoedanig
• zy ook van verwe zyn , mede rekenen

moet ; maar ik kenne geen heerlyker
,

nog fchooner Appel in de wereld , als de

Tunkinfe zoete Appel.

Deze valt op Batavia , en de Vrugt
is byna van grootte als een kleine Pcm-
pelmoesj glad, en (fchooh zeer ryp zyn-

ide) donker-groen , -zeer dun van fchil ;

dog goudgeel van merg , zoo heerlyk

'van fmnak , zoo byzonder zappig , eli

zoo lekker, dat ik 'er geen Vrugt in 'de

wereld voor kiezen zou , behalven dat

zy ook zeer gezond , 4ioewel hy daar

niet zeer overvloedig, en een zeldzame
Vrugt is. .

r ; .

,

Alle deze zoete Appelen , o? TJmmiitit

dienen alleen , om ze zoo uit de hand
te eeten, behalven dat men al mede uit

de bladeren
, gelyk van alle die zooften

De ge-

meene
Chineefe

Appel.

De Ton-
kinfe Ap-
pel.

van boomen, een hcerlyke Olie krygen
kan, die ongemeen goed tegen het Ko-
lyk^ en andere zoorten van buikpyn, is.

Buiten deze zoorten van zoete Limoe- Verfchei-

nen , ofrc zoete ylppelcn , heeft men ^^ ^.oor-

nog verfcheide andere zmirc zoorten, die o"
^'^'^

wel juilt niet uit de hand gegeten wer- Umoe-
den, maar die een zeer aangenaame ver- nen.

quikkende zuure geur hebben , en in de-
ze en gene fpyzcn , of wel tot andere
zaaken, zeer veel gebruikt werden.
Van deze zoort is de Lemoen Martyn

.,
Lemoen

die wel zoo groot, als de zoete Lifvoeh^ Mattyn.

en die ook vol bulten is, van welke zom-
mige rond , en andere weer langwerpig
zyn.

Van deze gebruikt mcnmeeftdefchil-
len,die men rafpt,met wat water mengt,
en waar mede men, als men zich waf-
fchcn wil, 't hoofd

,
gelyk men ook wc!

met 't zap het geheeie lyf, wryft j maar
daar toe is zy vry wat te fcherp , en die

deze Vrugt kennen, zullen dat niet doen.
Men gebruikt het zuur zap ook wel

in de kolt, gelyk mede tot het verwen.
Zommige konfyten ook wel de fchille.

Men heeft deze Vrugt meefl: het ge-
heeie jaar door.

Daar is nog zulk een bultige zoort , byna
mede van de zelve grootte , Lemoen Coc- Lemoen
ratuas genaamd , die mede tot het waf- Coera-

fchen van 't hoofd zeer veel gebruikt '^^^'

werd , alzoo de fchil zeer geurig , en

fterk van reuk is , hoewel de geur van
de Lemoen Porot , of de Buik-Limoen , Lemoeni

wel zoo aangenaam is, die men ook in Porot.

de heerlyke Olie , die uit de bladeren
getrokken werd , bevind. Deze Olie

,

vooral van de Buik-Limoen , is zeer dien-

ftig tegen 't Kolyk.

Men gebruikt de fchil van deze Lc-
woen Coeramas ook onder zekere Avchic-

kende Zalve, waar mede men het Ij'f

beflrykt.
'

Daar is 'odc een wilde zoort van bulti- Lemoen
ge Limóeneft, by den ArKbornees de Pape- Papedo.

do-Limoen genaamd , om dat zy die in

de zoppen , waar in zy hun Papedo in-

•doopcn, 'gebi'uiken, om dat zy zeer

zuur van fmaak is , in- zoo verre

,

'dat het' wel zomtyds wat ^nyding 'iii

ide buik vei-wekken kan j dog zy mati-

gen dit zuur, door dit Linioen-zop in

eenig Vifch-water te doen indruppen,
en dan hun Papedo daar in te doopen ,

'dat , volgens hun zeggen , zeer wel
fmaakt. -

De Bujels-Limocn^ of de Lanoen-Car^ Lemoee?
hov.iv , ,is. mede 200 een zoort, en wél Gar-

de grooiflrc 'van allen
,

gelyk ook de bouw,

"^Boom is. De Vrugt is dun van fchil

,

wel fterk j dog niet heel aangenaam van

reuk, zynde mede zoo ongemeen zuur,

dat men die niet wel in de fpyze durft

Aa
5

ge-
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gebruiken , w eshalvcn zy meefl: diend ,

om KiHren, SpiclTcn, en andere Wape-
nen , fchoon te maken , alzoo zy ten

eerlten door hunne grootafcnerpheid tic

roeit 'er afbyt.

Üe Lcvioen- Soivanggi , ook een ivildc

zoort, valt kleiner, als de voorige, en

ontrent als een kleine yl/^»gg'3 , hebben-

de veel pcukels, en kleine knobbels. Zy
is donl.er-grocn van verwc , zeer zuur

van fmaak, wat korlig, en de fchil zeer

aangenaam van geur , trekkende wat na

de Cit/oeii-geuT.

Zy werd van de Jmboinezen al mede
tot hun Papecio , en verder tot het ver-

wen van Caffomba^ of de Appelblocilem-

verw, gebruikt.

Een aangenamer VrugtjCjCn van wel

zoo veel gebruik is de Lemoen Nipis ^ of
de dunfchiliige Limoen , anders een Lim-
metje genaamd, welkers zap om zyn aan-

genaam zuur in veel fpyzen gebruikt

werd. De Boom is klein , en ook de

Vrugt, die glad van fchil , en , te de-

gen ryp zynde , C;Vrof«-geelagtig van

verwe is , als een groote Prunn j dog
rond. Men krygt hier te Land we!

dicrgelykc uit fFeft-Iidién^ in pekel in-

gelegt , dat men in Oojl-huli'én ook wel
doet , behalven dat men de groene Vrug-
ten , of meell de fchillen , ook wel
konfyt. Zy werden ook zeer veel tot

het Ichoonmaken van allerley Geweer,
om de bevorens aangehaalde reden

, ge-

bruikt.

DeGoud-
Limoen,

Lemoen
Hitan.

Daar is nog een andere zoort van 2uu-
re Limoe"ien.y Lemnen AmaSf of de Goiid-

Lzmoen ,
genaamd

,
groeyende mede aan

een klein Boomt je, en de Vrugten val-

len niet grooter als een Kroosje^ of als

een Musket kogel , al mede wat peu-

lielagtig , hebbende ook een zeer dun-

ne fchillc , die cinJclyk mede Citroen-

geel werd. Het is ook een zuure zappi-

ge V^rugt, die een geelagtig merg heeft,

dat vol korlcjes , van grootte als de
Gerit is.

Zy werden niet in de fpyze, maar,
om hare goeJe geur, wel om 't hoofd
te walTchen > dog gemeenelyk van de
Goud-fmits , om 't Goud te zuiveren

,

van waar zy ook haren naara dragen
,
ge-

bruikt.

Onder de Oranje-Appelen is oofc een

zuure zoort, die zy Lemoen-Hitan^ of de
Siuarte Lemoen , noemen , die aan een

redelyk grooten Boom grocid , en een

vry groot blad heeft , dat wel vier duim
lang is. De Vrugt is rond

,
plat, en

glad j dog donkcr-groen van verw, trek

kende wat na den zwarten, waar na zy
ook zoo genaamd is. Zy is mede zap-

pig, dog vry zuur, en wat bitter van
iinaak, byna als onze Oranje-Jppels, en

MEN, PLANTEN,
vol korlen. Zy werden meelt in deze
en gene dranken , die men maakt, ge-

bruikt , hoewel het in zich zelven een
flcgte Vrugt is, om ergens in te ge-

bruiken jc'og zy is goed voor de Slaven,

om 'er iets inedetel"chuurcn,om'thoofd

te waflchen , of om ze tot de Ver-
werycn der Chineezen te gebruiken, ge-

lyk zy hen tot de Cajfomba - verw zeer

wel dierid.

De kleinfle zuure Lemoen, die ik ken- DeMado-.

ne, is die van A'Jadura, die als een Snap- ^'^^^ L,i-;

haans-kogcl van grootte, en mede zuur-

agtigvan fmaak is.

Men heeft hier ook Citroen-boomen ; De
dog zoo laag van Itam ,

(die verfcheidc Citroen^

byeen zyiiy en zoo ydcl,en dun van tak- °^^^'

ken , dat men de zelve veel eer onder

de Heeilers, en Struik-gewaflen, reeke-

nen mogt,
Hy verfchild daar in ook van blad

met de ande/.j' Limoenen , dat het geelag-

tig- groé7fr''^;'-^-'lnt men 'er dat kleine

blaadje nieVv^t^^i'aan fiW"»-. Het gelykt

verder na i^ n Lau-ujrier\Jad , en heeft

diep- ingaande tanden , dieVzich als een
Zaag vertoonen.

De bloeflem is ook uit vyf witte bla-

den, die na buiten gebogen zyn,beltaan-
de , die niet zeer Iterk van reuk zyn.

Men heeft een tamme .^tn een wilde zoort
van dezen Boom.
De wilde Vrugt is veel grooter, als de

Citroenen , die men in Hvlland heeft ,
zynde wel een half voet bng , en een
hand- breed dik, hebbende een zeer dik-
ke fchille , die bleek-geel , byna als de
Lemoen Nipis, en vvat gebult is. Zy val-

len mede zeer zuur.

De tam\Ke zvn wel een kleine voet
lang , een groote halve voet dik , en
wel zoo gebult van fchil, met een te-

pel aan 't einde
, gclyk de wilde mede

heeft, waar na de Inlanders haar den
Borfi.Limoen noemen. Ook is de fchil

wat bleekgeel , of graauwagtig van
verw, en wel een duim dik

, gevende
van beide , zoo de wilde als de tatnme
een hecrlyk Confyt , of een zoort van
Succade , die zeer lekker fmaakt. Het
merg van de Vrugt is wel wat aangena-
mer van fmaak, als de wilde; dog werd
mede zeer weinig gebruikt , als om
deze of gene Spyzen van den Inlander te

doopen in 't zap, dat men hier of daar
in uitdrukt.

De Chineezen brengen uit China op
Batavia zekere welriekende , en zeer
fchoone Citroenen, die zy voor een zeld-

zame Vrugt houden, en die zy met hun-
neJonken in houte bakken , met de Vrugt
'er aan, overbrengen.

Wy vertoonen 'er hier op N». XXVII.
een afteekening van , waar by men eenig-

zii;^
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De
Granaat-

toom.

De Bida-

ra-boom.

De Ta-
marinde-

boom.

zins zien kan, wat voor een Boom, blad,
^

en hoe groot de Vrugt is.

Men heeft hier ook de Granaat-boom^

die klein, en dun van Ham, of flammen
is , alzoo zy meeil: verfcheidc byeen

groeyen.

Deze Boom is zoo bekend in Holland^

dat het niet noodig is , of de zelve , of

de Vrugt te befchryven. Zy werd
by veelen zeer geroemd j dog ik heb
in alle die Granaat-korhn nooit die keur-

lyke fmaak konnen vinden , die 'er zom-
mige zoo hoog van opgeven, alzoo 't

alles in een weinigje zap van een klein

korltje , die 'er veel in zyn , beftaat j

maar daar men , om de waarheid te zeg-

gen, niet veel aan heeft, voor al hier

niet , daar deze Vrugt niet boven een

kleine vuiit groot valt , maar ik heb ze

nergens fchoonder als aan de Caap der

goede Hoop , aan een k'^in Boomt-
jen in de Tuin der Maat[cha[ ie» 't jaar

i(Jpf. en vier Vrugadfaan 'v . /dun tak-

je zien hangen J^xn welke \;'/er als een

dubbelde Guh^Jfling van- grjotte , en

zoo heerlyk gcblooft was, dat het een

luft was , om die van buiten aan te

zien. Hoe die van fmaak of van binnen

was , kan ik niet zeggen.

De fchil en de korlen werden tegen de

Loop T^ttx veel gebruikt.

Daar is nog een Boom , die kleine

umre Vrugtjcns , als kleine Pruimtjes^

geeft , dragende de naam van de Bidara-

boom. Hy is ontrent een knye dik, re-

delyk dicht van takken, fraai van kruin,

en vol kleine ronde blaadjes.

De Vrugten van dezen boom,die twee
of drie byeen groeyen, zyn als een klei-

ne Lanffa-Vrugt ^ of als een Pram, geel-

agtig groen van verw , als zy ryp zyn , dat

in Maart , of y^pril is, en wat zerp of

wrang van fmaak, hebbende van binnen

een kleine korl , of fleen, als die van

een O/j/, maar wat gerimpeld j dog in

andere Landen werd die Vrugt grooter,

ryper, en zoeter. Het is hier een van

de flegtlle, en onnutlle Vrugten.

Daar is nog een zoort van Strand-Bi-

dara , die mede zeer flegtc wrange
Vrugten van weinig gebruik geeft.

Hier valt mede de famarinde-boom, die

men eigentlvk Tamar Hindi , dat is, de

indifche Dadel-boom , noemen moet , een

Boom by allen,diey«i^/f» doorreift hebben,

bekend.

Het fatzoen van dezen Boom, en zyn
Vrugten, zouden wy vertoonen , indien

hy reeds niet zeer levendig in 't I. Deel
van de Hortus Malabaricus met de naam
van Dalam-Pulli Fig. zj. afgebeeld was.

Hy valt overvloedig op Ja-va^ waarom
de Maléyers en Inlanders hem , als mede
om zyne zuurheid , yl£'am Java , ofJa-
•vaans zuur , noemen.

Het is een Boom van een fraaye hoog-
te , ontrent als die van een zoete Limoen'^
boom , liebbende de dikte van een half
voet in de middelyn. .

Hy is vol takken , en die weer vol
koater takjes, waar aan men rondagtigc
bladen,, paar aan paar ,. wel agt of tien,
en meer, namalkanderenziet, dog zoo-
danig, dat 'er vooróan altyd weer een
blad komt.

;
'

Deze Boom , die zeer groen ert fti^

van blad is , voor al als 't wat geregéht
heeft;, geeft een fdio^b lommer,
om welke reden men' 'er Vq^l langs de
Grachten van Batavia.gt^phnx. ziet. Hy
fluit gemeenelyk ook, met het vallen van
den avondjofals 't regend,zyn bladygaan-»

de wat voor Zon 's opgang weder open.
Hy geeft zyn blocfiem in Januari^ of

Februari y by kleine trosjens, waar aan
men bloemtjcns van zeven witte blaadjens

ziet, uit welke in Mey , o( Juni ^ de
Vrugten voortkomen, die men in eenigé
fchalen, als de Roomfche booncn aan
de Boom hangen ziet , in welke fchil-

len drie of vier platte , byna vierkante

korlen zyn , rondom met eenig zuur
rosagtig, zappig merg bezet.

Dit merg werd wel tot, koeken ge-
maakt , met Zuiker vermengd , en zoo
verkogt , hoedanig het ook wel herwaards
verzonden werd. Het is zeer verkoe-
lende, en verfriflchende , ook gebruikt
men 't zelve in veel fpyzen, faucen , en
zappen, bchalven dat het m de Genees-

kunde veel heerlyke gebruiken geeft, die
de Genees- en Kruid- kundigen ^ envoor al j

de Meeiters op de Schepen bekend zyn,
die daar mede veel elendige en fcheur-

buikige menfchen weer tot hunne voo-
rigc gezondheid helpen.

Een heerlyke Boom is ook de Trom-
melflok-boom , anders de Gajfia-Fiftula ge- De
naamd.

"^'T'u
Hy valt hier mede , hoewel niet zeer booni

overvloedig, en wy zouden een nette af-

teekening daar van , zoo als ik een

Boom op Larike gezien hebbe , konnen
vertoonen } maar laten dat na , om dat

die reeds in de Hortus Malabaricus
.^ in 't

I. Deel Fig. zz. onderde naam van Conno

verbeeld , behalven dat hy ook in de
Hortus Medicus Jmftclodamenfis cap. xi.

in het eerfte Deel te vinden is.

Het is een hooge, dicht-bladige , en

zeer lommerryke boom , als een kloeke

Mangga-boom y dog veel dichter van loof,

zoo dik van Itam als de zelve , ver-

toonende zyn bladen mede by vier of vyf

paaren tegen malkandcrcn aan , en voor

mede met een blad alleen voor uit, dat voor

mede breed ,
glad , en donkcr-groen valt.

Zyn bloeflem is van verw geel , van

gedaante als die der fioo/e» , beftaandc

yder
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yder bloemtjen uit vyf blaadjes, die in

groote trosjes byeen Itaanj dog uit yder

bloemtjen ziet men maar eene 'frommel-

(lok vooitkomen, zynde een lange ronde

bruine harde pyp , of' fchille , die hout-

agtig , ontrent twee voeten lang , een

duim dik , en aan de eene zydc met een

uaad is.

Van binnen is die koker vol verdee-

lingen, ofaflclieidzcls , met een zwart

en zagt merg, waar in een dunne platte

korl IS. ,>ix; [f: 7 i.v/ ^?f ;,jj|c

Wat nuttigheid dit merg (oVn 't welk
zy alleen gebruikt werd) geeft , weten
de Genees-kundige , apothekers , en Kruid-

kenners^ zoo wel, dat wy daar niet veel

af behoeven te zeggen.

Het is een zeer zacht en gemak ke-

lyk middel , om 't lyf te zuiveren , en

open te houden. Het doet ook de

Nieren, en de blaas veel goed , zynde

zeer dienllig voor die 't Graveel hebben,

alzoo het alle verlloppinge zuiverd, den

iteen bieekt , de llofFe ook afdryft, en

wegneemd •, dog daar voor behoefd men
het in Oofi-Indkn niet te gebruiken, al-

zoo men daar zeer weinig van die quaa-

le hoord
,

gelyk mede van den Foet-

euvel , daar het egter mede zeer goed
en heerlyk van werking tegen is , als

mede tegen veel andere qualen , en on-

gemakken, die de Geneeskundigen genoeg
bekend, enderhalven meer van hunne

,

dan van myr,c behandeling zyn. -'

Men heeft van de Caffia wel drieder-

ley zoorten op '^ava , en in jimboi-

na is nog een wilde zoort , die aan een

groote , hooge en heel rechte Boom
groeid, die ftnal van kruin is, en een

rond , klein blad heeft , dat al mede by
tien, twaalf, en meer paarcn aan een

takje tegen malkanderen over ftaat , heb-

bende een ribbe in 't midden van yder

blad.

De bloeOem is mede in trosjes byeen,

byna even als de voorige , en hier aan

komen dan ook zulke Vrugten , zynde

mede lange pypen, of ronde buizen van

een voet of twee lang , een duim dik
,

licht-zwart, dog zoo glad niet , als de

tamme Trommelfiok ^ agteraan wat gebo-

gen , en vooraan als met een harde doorn

gewapend , gelyk men dit op N".

XXX. by een tak van deze isüilde zoort

zien kan.

Deze Vrugt is mede in kleine vertrek-

jes verdeeld; dog men heeft 'er zulk een

zwart zappig merg niet in, als in de tam-

me 5 maar wel een wit, voos, en taay

vleefch, vervullende hier deheele plaats,

daar de tamme vertrekjens maar half vol

zyn. Daar is ook een korl in , dog die

xond , plat , geel , en klein is.

De Vrugt diend nergens toe j dog de
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korls (zegt men) zyn

,
gewreven en met

water ingenomen, een heel -goed tegen-

gift voor die gene , die vergiftige Krab-
ben^ Vijfchen^ of iet diergelyks, gegeten

hebben.

Men heeft in Amhoina een Boom , die pe oroo-

de Inlander na zyne gedaante of balt , te Cajoc-

de groote Cajoe Pocteb^ dat is , de groote Po^^h-

Wtt-Hout-boom , nocmd , en die zy in
boom.

haar eigen taal de naam van Leitum ge-

ven.

Het is een baftaard zoort van Lau-w-
rier, zynde een hooge Boom , met een

redelyke dikke ftam i dog die in 't wild

groeid.

Des zelfs blad heeft wel eenige gely-

kenis na 't Lauwrier-blad^ dog 't is Imal-

ler, wel zoollyf, zeerfpits,bleek-groen,

wat geribd , en eenigermatcn ruig. Men
heeft 'er twee zoorten af.

De bladeen van de eerfle zoort zyn
wel vj'fj.V^lx lang , en ontrent half zoo
breed. \jj •vgrbeyvr-V.niet dicht byeen,
maar yd&-^bn verfprc\^ , en de Boom
geeft Vrugten, als cen\i^nj[/a-Frugt^ of
als een witte Pruim van grootte , dog
roodagtig , of wel tudchen den rooden
en blaauwen van verwe, hebbende een
bolfter, die byna wel een pink dik is,

en een korl van binnen in de Vrugt , die

zich in tween fcheidenlaat. Deze Vrugt
heefteen fterke Specery-reuk, fmaken-
de wat bitteragtig.

Behalven deze is 'er nog een kleine De kleine

zoort by den Inlander de kleine Cajoe Cajoe-

Poeteh-boom genaamd , diens bladen veel Poeteh-

kleiner , ontrent drie of vier duim lang,
°°'^™-

en maar een groote duim breed , of
daar ontrent , vallen , hebbende w einig

fchuinzc ribben , en ecnigzins een hars-

reuk.

Deze geeft mede kleine Vrugten,
van verw als de voorige, of wat na
den zwarten , en ook met een korl van
binnen , zynde wel zoo llerk van reuk
en fmaak , als de groote Vrugt , wat
hars-agtig , en na de Myrth trekkende.

Men heeft die in Jugttjlus , en eenige

maanden later.

De ftam van dezen Boom fchynd be-

neden als verbrand te zyn , fchoon 'er

geen vuur by komt.
De Amboineezen gebruiken de baft van

dezen Boom tot het dichtmaken van hun-
ne Vaartuigen, zynde als een zoort van
Baroe^ enMofch^ die in 't w;iter zwcld,

hoewel zy zomtyds ook wel krimpen
kan.

Men gebruikt de bladen ook wel om
zich te wallchen, voor al als 't lyf wat
jeukt , alzoo zy die jeukte doen over-

gaan.

Behalven de twee zoorten van groo- Verfchei-

te Cajoe Poeteb - hoornen , is 'er nog
een

de zoor-

ten.
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nog een byzondere , de kleine Cajoe Poe-

teh genaamd j dog in alle deelen , zon

van Boom als van blad kleiner, en gely-

kende zcei" wel kleine en fmalle Wilge-

blada, hebbende een Speceryagtigcn reuk,

byna als de Cardamom.
De bloeflem en Viugt, verfchild niet

van devooiige, dan dat die beide klei-

ner, hoewel zy wel zoo fleik en Spece-

ryagtig van geur zyn. Men gebruikt

deze Vrugten en bladen in dcGenees-kun-

de, en in drankjes, die men de iHlanders

ingeeft, zeer veel.

Het befte gebruik , dat men hier af

heeft, is, dat men uit de bladen van de-

zen Boom een Olie trekt , Cajoe-Poetcb-

Olie genaamd , die (zoo my zeker ^Ipo-

theker hier te Lande gezegc heeft bevon-

den te hebben) in alle dcclen met de

Cardamom Olie overeenkomt.

Deze Olie is heerlyk v:\ werking, om
te doen zwceten,als irir';'; -k^urts heeft,

en om het a'yaé^dtis tO' /en uitwaze-

men, waar.y^en men v\'Jo£ zes drup-

pels ten h-sogften met wift Wyn voor
't aankomen der ioorts inneemd. Veel
van ons Volk op de t'huis-reize heb ik

daar door alleen geholpen.

Uitwendig gebruikt zynde, is die O-
lie heerlyk tegen alle ftrammigheden der

leden, zenuwen, engewrigten, en zelf

tegen de volkomene lamheid, waar van
zekere my bekende Vriendin , diens ec-

ne zyde en been geheel lam geworden
was, alleen maar door 't ftryken met de-

ze Olie 's morgens en 's avonds , volko-

men herfteld is.

Daar is nog een byzonder zoort van
Cajoe - Poeteb - boomen , ais een kleine

fraaye zoort van Myrthus-boomtjes , die

ook zeer klein van ftam , blad en Vrugt,

dog cierlyk van kruin is. De Amboinee-

zen noemen hem Hoerong , en anders ook
wel de kleine Kajoe-Poeteh. Zy gebrui-

ken den zelven nergens toe, dan dat zy
van 't hout van dezen Boom , dat zeer

recht van ftam , en hard is , hare dak-,

fparren maken.

DeSoela- Men heeft in Amboina een Struik ofte

moe , of Boomtje,de Boha-Hati^Aiit 'is^Hart-Frugt-
Boha- yggfff

^
genaamd , die zy op zyn Ternataans

boom Soehmoe (als of wy zeiden een Panacea^

en een algemein Gcnees-middelj noemen.
Indien hy aan Strand ftaat , zoo blyft

hy maar een Struik ; dog zoo hy zich

onder de fchaduwe van andere Boomen
bevind , zoo groeid hy tot een fraai

Boomtjen op , dat weinig brofle takken,

en bladen, die zonder ordre en door mal-

kanderen ftaan, heeft. : Ook zyn zy gc-

meenelyk tien of twaalf duim lang^, en
drie of vier duimbreed, geribd, meeft
rond , dog eenigzins fpits uitloopende.

Aan de zelve 'komt eai kVeine bloef-

III. Deel.

fem , gelykende wel wat nn dat van de
Druiven , ftaande op zich -zelven aan
korte takjens tuflchcn de bladen in, v/aar
van met 'er tyd klciuc platte Vrugrjcns
komen, die de gedaante van een hertje
hebben , waar na zy ook haren naam van
Bohahati^ ó.zt is ^ Hert-Friigt ^ dragen,
vallende ontrent een dubbeltje groot.
Men kan het aan een tak van dezen

Boom, op N°. XXV III. zeer klaar zien.

Deze Vrugtjcs werden met 'er tyd ros,

en zyn zoo bitter, dat menze gcmeene-
lyk de Koning der bitterheid noemd , al-

zoo geen bitter diiar by te vergelyken is.

Deze bitterheid blyft altyd in de Vrugt-
jens. Zy valt ook in de wortel j maar
die vergaat met 'er tyd.

Men zet die Vrugtjens op Brandcwyny
of eenige andere Drank, en zegt, dat 'er

niets heeilyker tegens 't Kolyk^ Pleuris^
enz. is. Ook gebruikt men deze Vrugt-
jens tegen de koorts, waar van men ''er

vier of vyf inneemd.
Maar wat mag ik van deze of gene

pyn of ziekte praten , de Inlanders zeg-
gen, dat het tegen alle ziekten, en quaa-
len , goed is, immers zy gcloovcn dat,
en willen met geweld , dat wy 't ook
zullen gelooven } dog wy hebben dat
juiil zoo algemein niet, hoewel in veel
gevallen zeer goed, en de bitterheid van
dit klein Vrugtjen wel zeer groot, dog
't zelve egter zeer zuiver-bitter bevon-
den.

Men gebruikt ze ook als een tegen-
gift in veel gevallen zeer voorfpoedig

,

doende ten eerften llerk overgeven j en
dit is ook een van de befte en gercedfte
middelen tegen de vergiftige beet van
zekere zoort van groote en vergifti-
ge Hagcdijcn , Pananat genaamd , en on-
der de Ambonjcbc Dieren by ons bcfclire-

ven.

Op Timor, en daar ontrent , als ook
op Batavia , valt een plant , Loefa Ra-
dja genaamd , die zy zeggen , dat nog
wel zoo bitter is.

By dezen Boom en Vrügt voegd ook De
de Sofoot-boom, onzes bedunkens, zeer Sofoot-

wel, die hier mede valt, en die bittere
'""""•-

wortels uitleverd, die men in de Sagii-

weer doet; om ze bitter temaken.
Dit is een hooge Boom, die in 't wil-

de Bofch groeid, zynde redclyk dik van
ftam, zoo dat men werk heeft, om hem
te omvademen. Hy is klein van kruin,

dicht van takken en bladen, en men heeft

'er ïwee zoorten af, waar van 't eene het

Mannetje en 't ander het IVyfje ge-

naamd .werd, hoewel r/.y weinig van ccn

verfchillen, behalvcn dat de bladen wat
fmaller, langer, en dunner zyn, en dat

de fraaak bitterder, en de Vrugt ronder,

en korter is.

Bb Van
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Van het laaille zoort , dat wel meed

gebruikt werd, zien wy een tak , met
zyne Vrugt byzonder op N°. XXIX.
De takken van dezen ftam liaan redelyk

dicht boven, en tegen malkandeien , en de

bhiden met vcrfcheide paaren 'er aan
,

zynde drie of vier duim lang , een groo-

tc duim breed , donker-groen
,
glad , met

een middelrib , en eenige fyne dwars-

adertjes, die men boven zoo veel niet,

als wel beneden, gewaar werd, hebben-

de een aangename bittere fmaak.

Deze Boom geeft nu en dan in Jpril

wel Vrugten, die als een kleine Canari,

en ontrent twee duim lang, wat krom,
plat aan de ccne zyde , een vinger breed

zyn, en ook een korl van binnen heb-

ben} dog men ziet het zelden , ook is

zy van geen gebruik ; maar de wortels

van dit 7'Vyfjen alleen werden ten deele

uitgegraven, die ontrent een been dik,

en ook wel dunner , vallen , dekkende
de plaats met ronde vette aarde weer toe,

op dat de Boom niet uitgaan j maar nieu-

we wortels krygen mogt.
Deze wortels in ftukken van een half

voet , en kleiner gekapt , en wat ge-

kneuft in bondels gedaan, doen de Tyf-
feraars in de Saguweer, om dié hare be-

hoorlyke bitterheid te geven, als wan-
neer die drank gezond en eerft recht be-

quaam werd, om te drinken, krygende
een zeer goede bitterheid , die, als men
ze gewoon is , niet tegenftaat , de Mage
verwarmd , en een zagte t'zamentrekking
geeft. Men doet op een zeer groote ver-

glaasde pot maar een bondelken of twee,
een arm dik byeen gebonden, dog in klei-

ne ftukjens verdeeld ; welke aanllonds als

een gilling in de zoete Saguweer geven

,

en de zelve in een uur of acht zoo
bitter , als 't behoord , dog dikker en
witter van verw maken.

Zomtyds gebruikt men ook wel de
wortelen van eenige Limoen-boomen hier

toe } dog zy zyn in verre na zoo goed
niet, en men zal ze niet, dan in tyden
van nood , en by gebrek van de andere

,

nemen.
Men heeft hier te Lande wel meer

bittere wortels, als die van Slangen-hout^

Locjfa Radja , en meer andere, in 't ge-
bruik j dog dit zyn vreemde Boomen

,

die meeft op Timor^ of op 't Eiland Ro-
thc^ en meer andere Eilanden , daar on-
trent leggende, vallen, en die ook een
geheel ander gebruik in de Genees-ktmde

teg^cn koortzen ^ en andere ziekten, heb-
ben.

De Ca- Men heeft hier nog een Boomtje, dat
mclan of niet heel groot is , by den Inlander Ca-

fakib'*"
»/<?/««, oi d^cn Molukzen Anys-boom, ge-

Anys- naamd , zynde van ftam als een dun Li'
boom. moen-boomtje

^ ydel van takken, die aan

weerzyden vol kleine doornen zyn. De
bladen zyn klein, vertoonende zich met
paaren , en vooruit gemeenelyk een blad.

De bloeflem vertoond zich voor aan de
kleine takjes, als een bloem van vyf klei-

ne witte bliiadjcs , en daar van grocyen
Vrugtjes, als kleine ronde Bezien, byna
als Peper-korls, meeft twee en twee by-
een. Binnen in de zelve is een zwarte
korl, die wat kleiner , als 't Coriander'

zaad
f
tn h.o\ w:x\t

-f
dog komende vry na

met onze ^Inys overeen , alzoo zy in 'c

eerft een weinig daar na fmsakt -, maar
die fmaak vergaat ook ten eerften, 't geen
ook de reden is , dat het alhier niet ge-

bruikt werd, dienende alleen de Jmboi-
neeze Vrouwen zoo wat in hare zalven,

en fmeerzels , als zy zich willen waffchen.

Wy vertoonen 'er een tuk op N», XXX.
van.

Hier valt /;Sk een Boom, die Zeep- De
Vrugt geï;^'^^'^^-'3-''an den Inlander de J^^"'^"

Rarak-booïrri\sa.'m\èi WÈC-
boom.

Hy is vany/YJ'^Éï hier gVyagt , fchiet

zeer hoog op j dog is dun vaiti llam, wei-
nig van takken, die ook met bladen by
veel paaren bezet , en die ontrent vier of
vyf duim lang } dog maar eene duim breed
zyn.

Hy geeft aan de takken een kleine

bleek-witte bloeflem , waar van veel roe-
de Vrugten byeen , van giootte als een
Musket-kogel, te voorfchyn komen, die

men gebruikt, om 'er, als met zeep , 't

Linnen mede te waflchen , hoewel die

Zeep al wat fcherp valt , en 't Linnen
eenigzins als verzengd.

De voornaamfte Specery-boom , die De
in ylmhoina , en , om zoo te fpreeken , Nagd-

daar alleen valt, is de Nagel-boom, wc- ''°o™'

gens welke ook deze Landvcogdy boven
andere vermaard is, om dat, fchoon zy
eertyds ook wel elders gegroeid heeft

,

zy nu maar alleen hier aangequeekt, ge-
duld , en op alle andere Plaatzen , zedert
de tyden van de Heer Vlaming, en van
de Ternataanfche KonmgMandarsjah^nix.-
geroeid is.

Het is een van de fchoonfte , fraaifte, en
geurigfte Boomen, die men hebben kan,
zynde, als hy volwaflên is, al vry hoog,
en dik van flam , van welke ik 'er gezien
hebbe van hoogte en dikte als een groo-
te Peere-boom. Hy valt gemeenelyk ook
wat fpits van -kruin, byna als deze laatft-

gemelde Boom , recht van ftam , hoewel
die, vyf of zes voeten hoog zynde, zich
in dikke, en die weer in dunner takken
verdeeld. Ik heb egter wel hooge en-
kele ilammen, die tien of twaalf voeten
hoog, en fraai dik waren, gezien.

De haft van dezen Boom is niet dik ,

niaar effen
, glad , en ook aan het hout

vaft. Het hotit zelf is zwaar, en hard,

heb-

'50? -.r'



En GEWASSEN van

hebbende aan zyn dichte takken de bla-
|
by de

deren twee en twee tegen een Itaan , ma-
kende niet het volgende een kruin. De-
ze zyn ontrent een hand-breed lang, twee
vingeren breed, fpits als een Peere-blad^

aan de eene zyde met een rib in 't mid-

den , met zeer fyne dwars-ribben , die

men cenigzinszien, dog niet voelen kan,

glad en Ichoon helder-groen van onde-

ren, zoo lang zy jong zyn rood en le-

nig, dog, oud geworden, flyf en droog.

Als men die tuflchen zyn vingeren wryft,

rieken zy zeer fterk,en ook de Boomen,
als rnen 'er maar onder gaat, of ryd.

Deze komen in 't begin van de Re-
gen-tyd voor den diig , waar aan dan met
'er tyd-, (na dat een geplantte Boom
negen jaaren oud, en wel gehavend is)

jonge donker-groene langwerpige knop-
jens mee een breed hoofdje komen, waar
aan men dan al eenigzins de \agelm zien

kan, die zich in de m^-i.'j,;,', pfgujlus
^

of September vol'j^ffèn veriV' /en, heb-
bende de gedsyrte van een"i"/:ht-groen

klein Ipykenje met een vier-hoekig

kroontje daar boven op. Deze Nagel
werd met 'er tyd eerft geel, en daar na

rood, immers die zoort, die men Man-
netjens noemd : war.t de IVyfjens-Nagelen

werden maar aan 't kroontje wat rood,

zynde dan wel ryp, en bequaam om ze

te konnen eetenj dog zy zyn al te heet,

en zeer ongezond , en dan geenzins tot

een Specery- Nagel , maar wel tot het

voortplanten, bequaam.
Zoo als nu de Nagel maar pas rood ge-

worden is, en zyn bloeflem afgeworpen

heeft , moet men die inoegften : want
als zy maar drie of vier weken langer

ilaat,zoo bcgind de iViï^f/ te zwellen, en

tot een Moer- Nagel x.e werden, die men
dan voortpLintcn of confyten kanj maar

dan deugd zy tot een Specery-Nagel niet

meer.

De Nagelen groeyen aan byzondere

flceltjcns, drie, en meer byeen, en zoo

vcrfcheiden terzydenuitloopendc bosjens

aan eene hoofd Heel.

Van deze Nagel-boomen , en Nagelen ,

heeft men verfcheide zoorten.

Daar is de gemeene zoort, die, ryp

AMBOINA.
letter zichylJ. , een , als hy

wat klaarder, by de letter B., een , als

hy volwafTcn, en by de letter C. ,een als

hy rood, en volkomen ryp is.

Men noemd ze anders 'ook wel Girof-
fel-Nagclen , een baftaard-woord van 't

Grieks of Latynfch woord Caryophyllon
^

dat weer uit de Arabifche naamen Cala-

fiir , of Canmfel fchynt te zamengelapt
te zyn. Kruid- of Specery-Nagel is hare
regte naam.
Deze Specery-Frugt is de Ouden niet

heel zeer bekend gcweeft : want fchoon
Plhiius in zyn XII. Boek , en VII.
Hoofddeel van Caryopbyllon fpreekt, zoo
kan ymand, die kennis heeft, aan zyne
Befchryving ten eerften wel zien , dat
hy daar van geen Kruid-Nagelen fpreekt >
zelf de befte Jrabiers^ die nader aan de
Specery-Eilanden gewoond hebben , had-
den 'er in de tyd van Avicenna (anders
recht uitgefproken moet het Aboe il Sina
zyn) die in 't jaar i i6o. leefde, nog zul-
ken geringen kennis af, dat hy , meinen-
de, dat de Moer- Nagelen ^ en de rechte
Nagelen, yder aan een byzondere Boom
groeiden , de zelve in 't Mannetjen en
PFyfjen onderfchcide.

De eerfte Schryver , die ik wcte dat
'er overgefchreven heeft, was een Grieks
Genees-Heer , Patilus ^^«//^ genaamd,
die de zelve in zyn VII. Boek als Itokki-

gc zwarte Bloemen , byna een vinger
lang , hoewel dat nog al vry wat ver-

fchild , wat heet > maar welriekend
,

droog tot in den derden graad, groeyende
aan een Indiaanfche boom , en van veeler-

ley gebruik in deze en gene fpyzen , ook
in de Genees -kunde , befchryfd. En
deze befchryving (om de waarheid te

zeggen) is nog zeer mager en flecht,

alzoo niemand uit die befchryving de
Kruid-Nagel zou leeren kennen.

Dat zy in 't jaar 1 200. al bekend wa-
ren , blykt my uit zeker gefchrift van
Marafaoü , eerfte bedienaar van Staat

,

of Goegoegoe , in Ternate in 't laatrte der
voorlcdene eeuw.
De Amboinezen noemen deze Vrugt

I Poa Laivan, of Poa Halawan, dat is
,

j

de Goud-Vritgt , waarfchynelyk , om dat

I

'er goud af komt, en om dat hare wer-
king goud weerdig is : want anders ken-

roode Vrugtcn geeft. En dan nog een
|
nen de Amboinezen 't goud niet

, gelyk
derde zoort, het IVyfjen gemeenelyk ge- | zy in hun Taal dat ook niet konnen uit-

zynde, zich eenigzins rood vertoond

Daar is een tweede zoort , die bloed- j k

grootnaanid , diens Vrugten wel zoo

zyn, meeit bleek blyven , en zeer wei-
j

nig roodheid by 't rypen vertooncn. !

Ook zyn deze wel de befte , om 'er Olie
\

uit te trekken. !

\Vy vcrtoonen hier in leekening op
{

N". XXXI. , verfcheide zoorten van 1

Nagelen , te weten , by de letter A.
,

|

zulk een, als zy eerft voorden dag komt,
|

drukken, waarom zy dit woord van de
Javaancn ontleenen , die 't eerfte goud
en zilver hier bragten.

Van deze Vrugt is 'er nog een andere

zoortc of twee, zoo men het zoo noe-

men mag.
De eerfte is de Konings-Nagel ^ die wel Dc Kor

wat anders van gedaante is j dog egter nings-

aan geen byzonder flag van Boomen ^»=^'

B b i groeid :
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groeid : want men heett zeer lange tyd

'er maar ecne Boom van i;ckend , die

op Makjan Hond. Ook heeft 'er een

Boom van op Hatoeaha , op 't Eiland

Oma , en een op Hitoe geftaan , die in 't

jaar I6p4. Nagelen gaven, die ik ge-

zien , en bezeten heb.

Men zegt , dat zy Konings- Nagelen

heeten , om dat by yder Konings leven

'er maar een byzondcre Boom van zou

zyn, dat een louter verdichtzel is.

Zy vcrfchillen in fmaak , of kragt van

de gemeene Kruid-Nagel niet > maar ee-

nigzins in gedaante , zynde byna als de

Rosmaryn-takjetis met veel fcherpe lange

puntjens boven malkanderen zich ver-

toonende ,
gelyk men aan deze teekening

op N°. XXXII. zien kan, alwaar die by

letter ^. ons de zelve', zoo als zy in 't

jaar 16P4. uit Ternate hier gekomen, en

op Hitoe^ en op Hatoeaha gegroeid zyn,

en die by letter B. de oude Makjanfche

Konings-Nagelen^ die drie-hoekig waren,

vertoond

.

Deze laatfte zyn gekomen van een

Boom, die in 't jaar i6f f.
uitging j dog

op dat zelve Eiland Makjan is doe weer

een andere Boom, hoewel op eenandere

plaats voor den dag gekomen, die zulke

Nagelen, als wy by letter yi. vertoond

zien , voortgebragt heeft , zynde veel

langer fpitzer , en in verfcheide zulke

fpitzen boven een beftaande.

De Ryft- Die Boom , by ongeluk mede uitge-

Nagel. roeid zynde > zoo heeft men in 't jaar

1668. en i68z. in Oud Hative een Boom
of twee van diergelyken zoort gevonden,

gelyk mede op Hatoeaha , en op Hitoe,

waar van ik verfcheide takjens in 't jaar

1694. bezeten hcbbe ; daar zy toen in

geen veertig jaaren gezien waren.

My ftaat ook voor , dat ik nog een

kleine zoort van Nagelen, Ryft- of Padi-

Nagelen genaamd
,
gezien heb , die veel

kleiner , dan de andere, en die van de

zelve kragt waren j dog men ziet die

zeer weinig.

De Wil- I" Amhoina valt ook nog een wilde

de-Nagel. Zoort , vry hooger van ftam , dan de ge-

meene Nagel-boom , veel blecker en groo-

ter, ook dikker van blad , en ook van

Vrugten, gelykende zeer wel na de zel-

ve } dog daar in is niet Speceryag-

tigs , waarom zy ook nergens toe ge-

bruikt werden , dan zomtyds om de

onkundige nu en dan wel eens te be-

driegen , dat egtcr ten eerflen wel te

zien is, en ftreng gertraft werd.

Men zegt , dat 'er ook zoo een tuilde

aoort op Madagafcar , Ceylon, enop meer
andere Plaatzen, valtj dog deze, wel
onderzogt zynde, hebben het Specery-

agtige van de rechte Nagel nietj want
fchooa 'er wel iets in is , dat na de Na-

MEN, PLANTEN,
gel-reuk trekken wil » is nogtans be-
vonden, dat het een geheel andere Vrugt,
en dat zy gcenzinsvan die kragt, of wer-
king is.

In oude tyden plagt men dezen Boom
alleen in Ternate, en voor al op Makjan
te hebben; dog wy hebben bevorens in

de Befchryving van Carnbello, en andere

Plaatzen op Hoeivamobcl , aangewezen,
dat die van Cambello de zelve eerit on-

trent de komft der Portugeezen in Jm-
boina , of een weinig van te voren, in

Bamboezen van Makjan Uil en heimc-

lyk op haar Land gebragt, ze daar ge-

plant , en zoo verder over geheel Am-
boina, ecrft op Hitoe, en daar na ook op
de andere Eilanden , verfpreid hebben.

Een zaak , die ons uit de Ambonfche Gf-

zangen nog blykt.

Ook hebben wy zoo in de Befchryving

van TirnatL^; als in die van Amboma.
getooft't^^'^^^^.-ila.de. Nagelen in Ternate

,

en op allflUif/dcre EiTs^''';n, uitgenomen
daar men v- »" ^«^o;/)vJhouden wilde,

onder de Regeering van de Heer de Vla-

ming, volgens een Accoord met Koning
Mandarsjah in 't jaar i6fi. op Batavia,

gemaakt , op zekere voorwaarden uitge-

roeid zyn, 't geen toen gefchied is, om
's Konings vyanden des te meer afbreuk

te doen, en om, aan onze zyde, te ma-
ken , dat wy alleen van deze Speceiy

Meefters mogten zyn, om daar een va-

llen prys op te konnen ftellen ; dat ein-

delyk ook zoo verre gebragt, en tot nog
toe in die zelve ftaat is.

Men wil , dat deze Boom , met zyn
negende jaar draagd, en dat hy zeer oud
werden kan, en men heeft 'er een op
Hoewamobel gezien , die men naareeke-

nen kan, dat honderd en dertig jaarcn oud
was, welke weltwee bhaaren Nagelen ge-

geven had,en zoo dik was , dat twee man-
nen hem maar pas konden omvademen.
Ook kan zoo een oude Boom , die

wel draagd, by een groot gewafch wel
vier of vyf honderd ponden Nagelen uit-

leveren j dog dat is wat ongemeens. Hy
wil wel onder lommer, en niet te dicht

byeen ftaan , of anders treurd hy ten

eerften.

Na 't gemaakt voornoemd Accoord,
heeft men deze Vrugt in Amboina niet

over al j maar alleen op 't Eiland Am-
boina , en in de UHaffen , of anders,

op Oma, Honirnoa en Noeffalaoet , aan-

gequeekt, welke vier Eilanden veel meer
Nagelen geven , als de geheele wereld

vertieren kan. De meefte zyn hier zc-

dert de Icomil der Hollanders aangeplant,

dat dan eens met yvcr voortgezet, dan
wel weer eens verboden wierd. De Heer
flaniing deed 'er in 't jaar löfö. wel
izoooo. aanplanten, öoooo. op de Uli-

affers.

Verdere

aanmer-
kingen

over de
zf'ive.

I

I
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ajfcri , 30000. op Leytimor , 30000. op
Uitoe. Ook verplanten de Vogels 'er

veel, en dat zelfs wel op verre afgelege-

ne Piaatzen , Eilanden , en wel byzon-
der op Ceram, daar zy jaarlyks nog uit-

geroeid werden ,
gelyk op veel an-

dere Eilanden, my bekend, gefchied, en
die hier juift niet behoeven opgenoemd
te werden , om onze vyanden niet te ke-
ren, Avaar zy al meer vallen.

De Nagel -boom draagd ook alle jaar

niet even veelj maar daar zyn kleine en
groote gewaden, en 't diiurd wel drie en
ook wel vier jaarcn, eer men een groot
gewafch heeft, zynde dan gewoon tuf-

fchen de drie of vier duizend Babara's te

geven > dog zynde de andere maar Sela-

tans, dat is, Stiyder- of kleine GewaJ/en^
by welke die wind, en de,.al te flerke re-

gen , door hare al te gn'^ote koude de
kleine Nagcl-fcbepzels in j.^^er^n doen
veranderen , alzooj'- -ivéY';' ƒ , maar die

niet te veel, ''i^oig hcbbc,, IDeze klei-

ne gewaflen Jricn vyftien cl eeftien hon-
derd Babara's ^ en ook wel/ieer.

In de tyd van de Nagel-ocgft werd het

onder de Boomcn zeer fchoon gemaakt,
om de afvallende of geplukte Nagelen te

beter te konnen zien , en te verzamelen,

alzoo zyzommige Nagelen zelfafbreken,

dog andere met lange haken 'er aftrekken.

Zommige doopen hunne Nagelen dan
in heet water, en droogen die dan nog
overeenig vuur op een zoldering, ande-

re fmooren die in de rook , en weer an-

dere droogen die in de Zon , welke laat-

fte wyze de belle is , en als zy zoo droog

zyn, dat men 'er 't knopje byna boven
afknippen kan , dan zyn zy recht droog,

en deugdelyk goed, om ze ter fchaal te

leveren. Hoewel zy ook niet te droog

mogen zyn: want, dan is 'er de Olie uit.

De rechte Nagel -oegjl valt voor in

Gclober , en duurd tot December toe
;

dog zoo men dat niet op de rechte tyd

waarneemd, kan het gebeuren, dat zy

van een gantfch Gewafch weinig inza-

melen , om dat zy in eene maand tot

Moer-Nagclen konnen fchieten. Zoo zy

dan op de Hongi-tocbt zyn , zoo is dat

voor den Inlander zeer fchadelyk , alzoo

het Nagel-gc-wajch hun voornaamfte in-

komen geeft , dat dikwils al een jaar van

te vooren tegen hooge renten opgeno-
men is.

Deze Vrugt nu behoorlyk gedroogd
zynde werd dan ter fchaal gebragt, ge-

wogen, en door de E. Maatfcbappy voor

yder pond ontrent een fchelling be-

taald , dog de Inlander geniet niet meer,

als vier ftuivers, alzoo het verdere aan

de Koningen , Grooten , en Dorps-bo-

den gaat.

Een Sahara Nagelen y doende vyf hon-

derd en vyftig pond, komt de E. Maat-
fcbappy y volgens Accoord, op verfchci-

de tyden daar over met den Inlander ge-
maakt, en nu en dan verminderd, gelyk
wy op yder tyd byzonder aangehaald
hebben, nu zes en vyftig Ryksdaalders
te ftaan , van welke den Inlander 'er een
en vyftig of vyftig geniet > dog 't verde-

re werd aldus verdeeld.

De drie Koningen aan 't Kafteel ^z-
t7orM genieten yder twintig Ryksdaalders
voor af (in voorige tyden plagt yder hon-
derd Ryksdaalders zoo te trekken) en
daar na dcelen zy met de andere Orang-
kaya's yder drie Ryksdaalders , en de
Oudlten of de Orang Toeba's , zynde als

de Dorps-Raadcn, en de naafte aan de
Orangkaya's ^ waar onder ook de kleuic

Orangkayat , die onder deze en gene Ko-
ningen ilaan

,
gerekend werden, trekken

yder anderhalve Ryksdaalder , en de
Dorps-bode een halve Ryksdaalder. Zoo
diXt éz Orangkaya's ^ hunne üudllen, en
Marinjo^Sy dan die vyf Ryksdaalders van
yder Bbaar Nagelen zamen deelen.

Dit gaat zoo aan 't Kafteel Vi^oria ,

en op de Kuft Hitoe i dog op 't Eiland
Oma dceld yder Orangkaya maar drie

Ryksdaalders , de Orang Toeba's yder an-

derhalve , en de Marïnjo of Dorps-bode
een halve Ryksdaalder. En dit noemd
men Hbatfil- of Inkomjl-gelden , zynde
eigentlyk de Rechten, hen van de Na-
gelen toekomende.

Yder Opperhoofd van zoo een Eiland,

ofComptoir , die de Nagelen onti-^ngt

,

heeft , voor 't inwegen, een pond afjlag

voor yder zak, en zoo by 't uitwegen
weder een half pond voor yder zak j mits
dat hy , als den evenaar van de fchaal

regt in 't huisjen ftaat, aan de Scheeps-
Overheden nog een half per cento goed
doen moet.

Voor yder Barot , doende elf pond ,

werd net een Ryksdaalder betaald , ko-
mende dan yder pond op vier Huivers ;

dog om de een en vyftig Ryksdaalders

net te krygen , betaald de E. Maat-
fcbappy op de negen pond , waar van den
Inlander maar zes en dertig ftuivers trekt,

vier ftuivers meer , die 't Opperhoofd
meeften tyd in zyn zak fteekt, en dat by
een groot gewafch al wat opbrengen

kan , voor al , als men die anderhalf

pond voor de zak by hen getrokken ,

daar by reekend. Wat voor laft ook

aan de Gecommitteerden , om de Nage-

len te ontfangen, en te bctaalen, gege-

ven werd, kan men aan de navolgaidc

InJlruBie zien.

Bb3 Ordrc
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Ordre en Inftruftie. waar na haar

de Adfiftenten Pieter Nuyts^ en

Ryklofde Geus , ftaandc tegen-

woordig op haar vertrek na de

Comptoircn //o«/wo^, Haroeko,

Ui/a, en Larike , om aldaar als

exprcfle Gecommitteerden hy

den ontfang, en afbctalinge der

Nagelen, van, en aan de Inlan-

deren te wezen, hun gedurende

haar uitwezen zullen hebben te

regulccren.

Inftru- \ 7 EffH'ts de GariofFcl-Nagelen in deze

tftie, voor V Pro-uititie nu reets zyn ingeoegjl , en

de Ge- den tyd , om de zelve van de Inlanderen

tisden^"
'^""^ ^^ ^- Compagnie te ontfangen , ge-

om de komen is, hebben wy in onzen Rade den p.

Nagelen dezer hcjloten ui. met h^ar beiden , als ou-

« ontfan- ^^ exprejfe Gecommitteerden , na de refpe-

6iive Buiten -Comptoiren , die onder dit

Gouvernement forteren, en alwaar de leije-

rantie van die Speceryen gewoon is te ge-

fchieden , af te vaardigen , ingevolge van

welk Arreji ui. dan hy dezen geordonneerd

werden , na den ontfang dezes , haar zcl-

ven van hier over de Pas Baguwala eerfl

na Honimoa , en van daar , na gedaan

werk , na Haroeko, Hila , en Larike
,

ie tranfportcren , na welke twee eerfle Plaat-

zen den 17. dezer onze ordre voorfz. al is

afgegaan, gelyk na de twee laatf e by gcle-

gentheid ookfaat te gefchieden. UI. zullen

dan, op Honimoa gekomen zynde , in het

leveren van de Nagelen door de Inlanderen,

aan den Koopman Monfr. Frangois van

Schure , altans Subaltern Hoofd aldaar

,

gefladig met haar beiden , en niet by beur-

ten , dan d'een dan den anderen vervan-

gende , daar by wezen , zulks de zelven
,

nog ook den Opperhoofden van de andere

drie Nagcl-Comptoiren , eenige Nagelen in

ui. afwezen te laten ontfangen, om dan de

Inlanderen alle vermoeden van het plegen

van ontrouw omtrent haar te benemen , zul-

len de Inlandze Nagelfchryvers , fchoon z.y

zulks al zeiden ui. toe te betrouwen, wel

expreJJ'elyk daar by doen komen, en de aan-

teekeninge van yder gewigt zoo lang baar

Dorps-leverantie duurd, laten doen, en al-

vorens van malkandercn fchciden , telkens

in prefentie van de Hoofd-Orangkay de

naamen , en toenaamen der Leveranciers ,

mitsgaders het getal der ponden , bygevolge

ook yders netto en bruto , fiimmarie van 't

geen zy geleverd hebhen, tegens den anderen

pertinent conïrontercn , om te zien, of in

alles met den anderen accorderen ; 7 geen

zoo wel van de Mooren, als Chriftencn,

te ver[laan is , V welk beide moet , en zeer

gemakkelyk kan gefchiedm , alzoo den jld-

fijlent Ryklof de Geus in het fchryven van

ii Maleitze Tale met Arabifche letteren

geroepen ^
dien

geoeffent is , dit dan van het begin tot den

einde toe zoo nagevolgd zynde , zal het Op-
perhoofd van yder Plaats ui. , en ook de

Nagel' Schryvers yder hunne rollen covipleet

hebben , om aan ons te overhandigen , zoo

dra die gevorderd zullen werden , vp poene

van correcfk.

Met het vif.teren der Nagelen zullen ui.

de Opperhoofden, en hare Suppoojien, voU
geus gewoonte , laten begaan^ alleen bet oog

daar over latende gaan, dat daarinne ter

goeder trouwe gezorgd werd, welkers tegen-

deel , en als til. het fpeciaal haar zouden

aantrekken , occafie tot quade gangen aan

andere zoude verfchaffen , gelyk in V jaar

1689. tot Haroeko gefchied is.

Met het inwegen en afbetalen der Nage-
len zullen ui. zoo veel fpoed maken , als het

eenigzins doene'ykzy, egter moet wel wer-

den gelet , da het zelve zoo gaaiiw niet

voortgezrf^jm. ' , dat den Orangkay , of

Nagel-Sch^ !r^T^'''ütf<^ler Dorp door de

onze het heV; igen, ofnSi^'''nvan het op-

ge-i ^t , of de aah 'ekeninge van
werd) verhyUerd

,
gelyk in het jaar

l68p. tot Haroeko is gefcbied, waar voor,

eij meer andere 'tnorfjhym , bet Opperhoofd,

Joannes Wellcrbaan, en de Gecommitteer-

de , V Hoofd, en van Hees , de vereifle

ftraffe hebben erlangt , waar op ui. al mede

omzigtig zult hebhen ie letten.

Na het^ ontfangen der Garioftcl-Nagelen,
zal den Koopman, of 't Subaltern Hoofd

,

ter plaatze , daar die getvogen zyn , de

waardye van dien al mede ten uwer over-

Jlaan , en niet anders , ook in het hywezen
van den Ovz.n^k-\y , of Dorps-Foogd, met

zyne Nagel-Schryvers , ra de by ui. daar

van gehoudenc en geconfronteerde welbe-

vonden Nagel-rollen, betalen, volgens de daar
van zynde Prys-coiiranten , waar van ui.

mits dezen ook eene werd inhandigd, maar by

zoo verre eenige Eurc^pianen, Chineezen,
o/ Mai'dheykcrs Navelen terfchaalgcbragt

hebben , zullen daar voor geen betalinge

mogen genieten, ten zy de zelve alvoorens

aan ons rekenfcbap gegeven hebben , hoedanig

zy daar aan gekonicn zyn , en dat tot onze

nadere en fpcciale ordre , om alzoo door dit

middel voor te komen het woekeren onder de

arme Amboinezen, die alleen de leveran-

tie dier Speceryen aan de E. Compagnies
vergund is , invoegen dat zelfs de afbetalin-
ge aan de A mboinezcn in het generaal niet

zal mogen gelcbieden in het hywezen van
opgem. Natiën, aan wie dog de E. Com-
pagnie geen reekening fuhjeB is , V welk
als een expres point moet gevierd werden ,

op poene van diar over gecalangieerd zynde,

geflraft te werden , 200 als bevonden zal

werden te bebooren.

Zoo dra de Nagelen van alle Plaatze»

onder yders dijlricl ingezameld , en depennin-

gen daar voor , in wyzt als voorfchreven is

,

betaald
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betaald zyn^ zullen ui. .^ benevens het Op-

perhoofd van elke Plaats te zamc».,de Go-
dong, het Pakhuis , ofwel 't f^ak^ daar

de Nagelen in opgejlooten zyn ,
yder met

hare fignature verzegelen , om de zelve

daar binnen zoo lang verzeekerd te laten

beruflen^ tot dat ivy ordonneren de zelve

in ui. byxijezen daar -ivcder uit te laten ha-

len, en tnde een of den anderen bodem af te

fchepen , latende V zelve voorts voor den

tyd van die ordre zoo verzegeld
, fchoon dat

''er na V vertrek der Gecommitteerden d'ecn

of de ander klik Nagelen ivierd aangebragt.,

die moeten afgeivezen iverden , om eigene

infraSlie in de trouwe wedcrzyds te permo-

•veren , V geeti de Opperhoofden rejpeclive

op onze hoogjie indignutie zoodanig te doen

aanbevoolen ivcrd. Tot welkers wel-ohfer-

vantie voor haar vertrek , bet Opperhoofd
van yder Plaats

.f
en alzoo^yvoor-de ver.

gelinge als boven gezegt , \omme in de

Dorpen door de Marininj,-^

uitroepen , en 'ra 'makel.

Sul laten

'dat alle de

onder zich

Gecommit-

gene , die nog:,Mmge NageLi;

tnogten hebbev.i'\ de zelve hy 4
teerdens aanwezen ter fchaal i,ullen hebben

te brengen , om by nalatigheid van dien

daar over namaals in geen fchade te komen.

jllle het welke dan verrigt zynde , zal
den Koopman .^of Refident op die Plaats ten

overjiaan van ui. , aan de Orangkayen y-

der haar toekomende Barot-geld in zoodani-

ger voegen mosten uitleveren , als zy bevoo-

rens het zelve gewoon zyn te genieten
., zon-

der dat wy verflaan , dat daar van door

ymand^ nog ook van alle andere penningen^

die de leveranciers der Nagelen van de E.

Compagnie flaan te genieten , een eenige

ftuiver tot voldoeninge van hare agterftalli-

ge fchulden zullen mogen afgetrokken , of
ingehouden werden-, alzoo zulke en dierge-

lyke quade ingekroopene gewoontem , oorzaak

zouden konneif wezen , dat de Inlanderen in

't aanflaande om eenig geld in de hand te

hebben , die Speceryen aan andere tot merke-

lykefchade van de E. Compagnie quamen
te verkoopen , waar op ui. dan.^ tot voorkomin-

ge van al zulke , en meer andere onheilen
,

ivel naauwkeurig zullen hebben te letten
,

en telkens , als ui. ftaat maakt , na verloop

van nog drie of vier dagen op een plaats
,

met deze haar dienfi vaardig te zullen raa-

ken , V zelve by voorraad aan ons , en het

Opperhoofd van de plaats , waar na toe

eerft ftaat te vertrekken yper expreffe bekend

te maaken , ten einde wy magtig mogen we-
zen, daar ontrent ordre te ftellen , en de

Opperhoofden van elders gelegentheid heb-

hen , om alles tegens die tyd tot den ontfang

te kannen vervaardigen.

Dog zoo het mogt komen te gebeuren ('t

geen wy egter niet hopen) dat yemand der

Opperhoofden van voorfz. Plaatzen door

Ziekte ; of andere toevaJlen , onvermogens

mogte zyn, om in perzoon aan de fchaal de
Nagelen te ontfangen, of wel den ontfang
by te woonen,zoo werden ui. {om den dienft

der E. Compagnie daar door niet te laten

veragteren) by dezen gcauthorifeerd omme
de zelve met haar beiden , zonder dat 'er

een derde by zal behoeven genomen te wer-
den , invoegen als bevorens reets is aange-
haalt , te mogen ontfangen, en ook daar
voor aan de leveranciers betalinge te doen

,

zonder dat wy verflaan , dat eenige Inlan-

deren, die vatte Nagelen ter fchaal mogen
brengen , daar over met jlagen of fcheld-

woorden zullen bejegend worden, gelyk wy
al mede , tot ons byzonder ongenoegen , ver-

flaan hebben, dat in 't jaar iCj 8p. tot Ha-
roeko is gefchied; maar moeten de Inlan-
ders, die zodanige Nagelen prefenteren ter

fchaal te brengen , daar mede afgewezen,
en gelaft werden , de zelve alvorens ecrfl

van deeg te droogen
, gelyk hier aan V Ka-

fteel gepra£lifeerd werd , en de billikheid

ook medebrengt.

Ende alzoo wy oordeelcn , ;//. hier mede
genoegzaam geinftrueerd te hebben , verftaan
wy wel expreftfelyk , dat het zelve in alles

pun5lueelyk zal werden gevolgd , met ver-
dere recommandatie , dat ui. gedurende haar
uitwezen van alles pertinente aanteckeninge

zult houden , byzonder van den ontfang , en

afbetalinge der Nagelen op yder Plaats
,

mitsgaders , hoe dat het daar ontrent is toe-

gegaan, om ons met hare te rug komft by

gefchriftc van alles grondig, en na waar-
heid, berigt te konnen doen.

Tot Honimoa hebben wy 't verledenjaar
doen verieekeren om tien Bharen Moer-Na-
gelen aan de E. Compagnie te leveren

,

't welk den E. van Schure , volgens berigt,

zegt gedaan te hebben , en vermits die , als

't ware onder den duim , moeten werden
ontfangen, zoo zullen ui. haar daar mede
niet bemoeyen, nog in den ontfang van dien^

veel min met defjelfs betalinge , maar dat

Opperhoofd daar mede alleen laten omfprin-

gen, ten einde alzoo aan de Inlanderen niet

mogt blyken , dat dien inkoop voor reekening

van de E. Compagnie gefchied.

Van deze InfiruStie zullen ui. de refpe-

£live Opperhoofden leSlure mogen en moeten

geeven , om alzoo alle tydfpilUnge en ca-

viïlatien voor te komen.

Waar mede zyt Gode bevolen , en een

behouden reis toegewenft , van , onderftond,

UI. goeden Vriend. Was getekend , Dirk
de Haas, in Margine ^ Amboina, Vióto-

ria, den zi. "Januari in 't jaar lópi.

Na gedane Collatie is deze met de Ori-

gineele Inftruélic bevonden te accor-

deren. Amhoina, l'iduria deu laatflcn

Januari, in 't jaar 1693.

Jan du Ryn, Secret.

Jan-
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AAtigezien hef Nageïgeivas dezen jare

over de gcbeelc Provmtie 'y<ï« Amboi-

na exccjfif groot iverd bevonden , en de pro-

i-ifie van Compagnies contanten jegenwoor-

dig daar na niet is gcproportioneert ,nog dat

ook den tyd, die verei[i werd ^ om de voor-

fchreve Speceryen met , en door Gecommit-

teerden , na. vorige ordre en gewoonten te

ontfangen^ zal toelaten ^om de Schepen van

Batavia , en fecours af te laagten , en als dan

da^r mede Ie beginnen , waar door d'afveer-

diging van de zelve Schepen , en de verzen-

ding van dito Speceryen merkclyk zoude

iverden veragterd , zoo is in Rade goed-

gevonden , daar na niet te wagten , maar

de Inlanderen y of Leveranciers , by frovi/ie^

met aanteekening en r.ecepiffen van hunne

geleverde partbytjcs te laten voldoen.

Met dien verjlande nogtans , dat een y-

der., die zulks begeerd ,by provijie een vier-

de part van zyn contingent in gelde zal

werden betaald.

De kleine Parthytjes zullen om , zoo

veel mogelyk , dubbelde moeiten te myden
,

in V geheel konnen werden afbetaald.

En daar en tegens de aanbrengers van

meerder quantiteit dienen te werden gedif-

poneerd ., om haar voor eerfl in V geheel

met briefjes te laten contenteren , om de

contanten na de refpeSlive Comptoiren ge-

zonden zynde
,
genomen op een vierde part

van V Gewas , tot betalinge van dien te

konnen doen flrekken.

Voor recepijfen zal aan elk Inlander een

apart briefje^ tot blyk van zyn geleverde

Nagelen , moeten werden gegeven , en daar

benevens een generale lyft gemaakt , waar
mede de voorjchreve briefjes moeten werden

geconfronteerd , door het Opperhoofd , en

Gecommitteerden te teekenen ^ het welk on-

aangezien dat daar aan wat meer werk zal

wezen , is geprefereerd om den Inlander al-

le ombragie , en bet mijlrouwen , datze te-

gen hunne Orangkayen , en malkanderen

,

hebben y te bencemen ; zullende zorge moe-

ten werden gedragen.

Dat de naamen der Inlanders duidelyk

werden aangeteekend , zodanig als ze wer-

den opgegeven , en byaldien ze meer , als

een naam ^gebruiken , dat de zelve daar wer-

den bygcvoegd in de confrontatie van onze

Rolle , met die van de Inlanderen , wel

lettende of de uitdrukking van de zeH;e naa-

men behoorlyk accordeerd , om naderhand

confufie en misverjiand te verhoeden.

En dat ook , by de afbetaling de zelve

naamen., V zy een , of meer , accuraat

werden opgeleezen , om de regte man te

hebben.

^Is mede , dat de betalinge niet werde
gedaan aan de Orangkayen en Toeha's in

V gemeen voor de geheele Negry , maar
aan yder pérzoon in V byzonder ,

gelyk dat

in andere en gewoone gelegentheden gelrui-

kclyk is.

De voorfckreve hriefjens zullen niet an-

ders behoeven in te houden , als de naam
van de perzoon , en de geleverde quantiteit

.^

mitsgaders het verjlrekte op hand., ten aan-

zien van die gene , die het komen te genie-

ten , niet met cyffcr-letters , maar met woor-

den geheel uitgefchreven , welke verflrekking

niet pre^ys werd gelimiteerd op een net

vierde part , alzoo het zelve veel reekenens

en werks zoude onderworpen wezen j maar
op zoo veel als daar ontrent kan werden ge-

nomen.

En zullen de Gecommitteerdens , benevens

het Opperhoofd ., ter intentie van deze poin-

ten , en InJlruSfie , wyders zoodanige pre-

cautie en methode gebruiken^ als onder em-
ploy van de beflc fpoed en voortgank orden-

tclykfi zal wellen bevonden.

In gevolge/ ^an deze Inflru^ien werden
tot den '••ü^' ' *?« betaling der Nagelen na
het Compt\ • "Lunkt^-^^cofnmitteerd den

Cafjïer Jolff nes van D^ , en Willem
Chadborn.? •

^

Ainboina, aan 't Kafteel Viöoria, den
... Februari, in 't jaar 1693.

N. SCHAGHEN.

Daar legt ook veel aan gelegen , hoc
'er ingewogen werd , alzoo dat zomtyds
wel vry wat te ruim genomen werd, om,
behalven de overwigt voor de Maatfchap-

py (dat ontrent een per cento maakt) nog
wel ruim wat voor zich , of alleen , of
voor de Gecommitteerden van wegen de
Maatfchappy (om toe te zien , dat alles

rechtveerdig toegaat) gefteld by 't Op-
perhoofd, of tegen hem over, mede een
deeltje, over te houden , dat dan zom-
tyds nog wel maar tufTchqn 't Opper-
hoofd, en eene Gecommitteerde, na dat
zy beide van de moord van Parys , we-
ten, of niet weten, gedeeld werd: want
anders houd hy 't alles voor zich alleen.

Indien ik alles zeggen zou , 't geen ik
daar af wete , dit Hoofdlluk zou vry
verre uitdyen ; dog dit ftappe ik over ,

alzoo dat my niet raakt.

Voor een pond Nagelen moet men hier

net vier gulden, ook ze.\£ ïn Jmboina bCf
talen, dat wr,t hard is , hoewel 't wei-
nig betaald werd, om dat yder zyn nood-
druft wel voor niet van den Inlander beko-
men kan. Te vreemder is 't, dat men in

Indiénzoo veel betaald, daar zy in het jaar

ijiS.en 17 2f. in //ö//rt«rf'maarvyfen zeven-
tig Huivers golden, dat vyf Huivers min-
der , als in Indien is. En ongelyk meer
winft geven zy in Suratte., Ber.gale, Per-

ken., en elders , daar zy getrokken zyn.

AVat nuttigheden deze heerlyke Vrugt
heeft.
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heeft, behoeven wy hier niet te befchry-

ven. Dit is door veel andere voor ons

al gedaan, en 't is den Genees-kundigenhc

kend, van wat kragt en gebruik de
Kruid-Nagel , en de Nagel-Olie is ^Vf^aur in

men egter groot ondcrrcheid vind : want
van ouds leverde de Inlanders uit honderd
pond Nagelen maar een kan Olie , die

men naderhand uit veertig pond wift te

trekken i dog de eerfte was veel beter,
dan de latere.

De Inlander heeft 'er hier zeer wei-
nig gebruik van : want de Nagel-Olie 'er

uit te branden, is hen op zwaare boete
verboden, gelyk 'er op 't verkoopen der

Nagelen aan andere , als aan de Maat-
fchappy, een zwaare flraf aan den lyve

gefteld is , waar over veel ] nlanders niet

alleen, maar zelf ook verfcheidc Hollan-

ders van aanzien op 't fcl'Wot geraakt

,

en gegeeiïeld zyn , of metj . ^agele^n onder
den arm, en een brcfop". »orll,waar
op NAGEIj^UIKEv;i|llond, te

pronk geftaa'^ii^ebben, in »|l keten ge-

flagen, en na 't Eiland Rofh^eyn m Ban-
dci gebannen zyn. Ja daar is in 't jaar

1706. ymand over gegeefTeld, die maar
de waarde van anderhalve Ryksdaalder
Nagelen gckogt had.

Zy gebruiken de Nagelen nu en dan
onder hunne Zalven en Smeerzeis , of
wryven die , vermorzeld en nat gemaakt
zynde, rondom hun voorhoofd , en in

de Hagen van hun hoofd tegen zwaare
Hoofdpyn , als die uit koude ontftaat

,

want anders zal zy aan 't voorhoofd
niet licht droog werden , daar zy anders

ten eerften opdroogd , en tegen meer an-

dere ongemakken. Ook rooken zy die

nu en dan wel onder hunne Tabak.
De Moer-Nagelen., en ook de andere,

werden wel geconfyt , en fmaaken zeer

geurig, hoedanig zy in meenigte na Ba-
tavia, en zelf ook na Holland, vervoerd

werden.

Ecnige j naren herwaards zyn de Afoer-

Nagelen ook voor ontrent de halve waar-

de door de Japanders zeer getrokken ge-

weeft , om ze in de Genees-kunde te ge-

bruiken , dog dit duurde niet lang.

Ik zou van de Nagelen nog veel dingen

konnen zeggen, die yder een juift niet

weet ; dog zal daar niet meer af reppen,

om dat dit ftuk wat teer, en 't ook niet

noodig is 'er alles van te zeggen.

De De tweede Specery-boom,die in J-m-
Nooteti- hoina mede valt, is de Nooten-Miifcaat-
Mufcaat-

y^^^^^ hoewel die nu eigentlyk maar al-

leen, om als een bpecery, die men ver-

zameld, en inweegd, te dienen , in de

Landvoogdy van Banda aangequeekt , en
ook daar binnen bepaald werd , zonder
dat zy ergens anders grocyen mag.

Die men hier in Amboina heeft, wer-
III. Deel.

den daar maar als by oogluiking ge-
duld , en meeft tot het confyten der
Nooten gebruikt, zonder dat zy byna er-
gens anders toe dienen, vaarende de
Landvoogden , en Opperhoofden daar
zy nog zyn, beft daar van, die ze dcu
Inlander voor niet afhalen , verge-
tende gemeenelyk daar iets voor te beta-
len. En die Lieden zyn zoo groot, dat
zy haar 'er geen reekening van durven
t'huis zenden , wel wetende , dat hen
dit maar quaad doen, en dog nooit zou
betaald werden.

Wat nu dezen Boom betreft , wy zeg-
gen vooraf dat hy gemeenelyk, behal-
ven de andere zoorten , in Mannetjem en
PFyfjens - Nooten onderfcheiden werd

,

en dat wy nu eerft van 't IVyfjen zullen
fpreeken.

Men kan de zelve in tamme en wilde
Nooten-hoomcn onderfcheiden , en wy zul-
len vooraf van de tamme melden.

Deze Boom heeft de gedaante wel pg
cenigzins van een Peere-boom , maar hy tammej
is Zoo fpits niet van kruin, die platter en
wyder uitgebreid is.

De ftam is zomtyds recht opgaande,
en zomtyds is die Boom ook wel kort
van ftam , en, met ecnige dikke takken
ter zyden , boven malkanderen uiifchie-

tendc.

Hy is zeer fraay van ftal , dewyl
de takken zich zoo recht op niet , als -

wel de Nagel-boom , maar meeft ter zy-
den uitbreiden, waar door deze Boom
een breeder en fchooner kruin krygt, hoe-
wel hy weinig dikke takken heeft,

Hy is effen en glad van fchors , dog
wat bruin-graauw.

De bladeren zyn lang, wel zoo fpits,

als een Peere-blad, zonder tanden, zyn-
de, als zynog jong zyn, wit-agtig-groen,
maar, wat ouder geworden , van boven
fchoon-groen en glanzig j dog beneden
bleek en vaaler. In 't midden heeft men
een rib , en ter zyden zulke fyne dwars-
ribben , dat men die pas zien kan , die

ook aan yderzyde pas zeven of acht zyn.

Zy vertoonen zich meeft twee en twee
byeen aan hunne takjens , hoewel juift

altyd niet regt tegen over malkanderen.
Als men onder de zelve gaat, of ryd,en
men 't blad in de handen maar wryft

,

zoo geven zy een heerlyke reuk.

Indien men zulk een tak afbreekt,

loopt 'er een zap uit , als of 't bloed

was, en dit is zeer quaad voor den Boom,
in zoo verre , dat hy daar door zyn
kragt verlieft, en onderblyfd , of niet

tieren wil.

Dezen Boom bcgind met zyn acht of
negende jaar eerft te dragen.

Als de Vrugt haar begin neemt

,

ziet men ccrft ecnige geelagtigc kleine

Cc knop»
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knopjens, die ook iets van 't witte heb-

ben , waar uit ook met 'er tyd een witte

kleine bloem , hangende twee of drie

byeen , en zynde als een kelkje met drie

fpitze topjens , aan een krom fteeltje

voortkomt , waar in een langwerpig ros-

agtig knopje is , uit 't welk eigentlyk de

Vrugt te voorfchyn komt , vertoonende

zich tuflchen de bladen in
,

geiende

zoo twee of drie bloemtjens gemeenelyk I

maar eene Vrugt, en zelden meer, zoo
j

dat de andere meeft te vergeefs afvallen.

Zy ftaan al vry lang , eer de Vrugt
lyp werd , dat wel acht of negen maan-

den aanloopt.

Ondertuffchen werden alle Vrugten
niet op eene en de zelve tyd ryp j maar

men plukt die wel driemaal in een jaar,

gelyk die Boom op verfcheide tyden

vervolgens bloeflem , en ook rype Vrug-
ten heeft.

De Vrugt vertoond zich als een kleine

Perfik ^ die agter wat fpits toeloopt en

vooraan wat ronder is , hangende aan een

lange deel tuflchen de bladeren in, heb-

bende door de ban.'< de grootte ook van

een kleine Perfik , of van een dikke Peer^

die wat kleiner dan een vuift is. Daar'

zyn ook dubbele Nuuten^diïc vry grooter

vallen j dog die zyn 'er zoo heel veel niet,

gelyk die ook wel geconfyt overkomen,

waar aan men genoeg van 't f-uzoen en

de grootte van deze Vrugt weet te oor-

deelen. Nogtans hebben wy zoo wel
van dezen Boom , als van de Vrugt , en

't blad byzonder, een nette afteekening

hier by willen voegen, gelyk men die

hier op No. XXXI II. zien kan.

Zv gelykt echter in fatzoen, en in haar

vaal-groene verwe beft na een rype Per-

fik.^ hebbende van de fteel af mede een

fiaauwe kloof ,
gelyk men ook aan de

eene zyde van de Perfik ziet.

Als deze Vrugt ryp is, opend zich de

bolrtcr , die byna een pink dik is , en dan
ziet men de Nooten- Mttfcaat ^ in haar

zwarte glimmende fchelp,met de fchoo-

ne roode Foelie^ als een netje daar om,
eenigzins te voorfchyn komen-, hoewel
men ze zelden zoo ryp laat werden.

De fchil of bolfteris gemeenelyk wit-

agtig, wat hard, en wrang van fmaak,
zynde zeer goed om ze te confyten , of
te ftooven.

Na de fchil komt men aan de Foelie
,

die fchoon hoogrood van verw is , en
zich op de A^eo/ zeer dik en net vertoond,

makende als eenige vooren 'er in.

Dan komt men aan de zwarte fchclp

,

die om de Noot ^ en ontrent zoo dik is,

als die van een dikke H:ize-noot ^ die men
'er door zekere wyzc van behandeling
gemakkelyk weet af te krygen , latende

deze Vrugt eenigcn tyd over een flaauw

vuur rooken, en zoo droog werden, tot

dat de rechte Noot^ die 'ervan binnen

inzit, rammcld, en dan breekt, of flaac

men de fchaal aan ftukken , en neemd 'er

de Noot uit, die wy niet verder behoe-
ven te befchryvcn , alzoo die yder een
genoeg bekend is.

Wy moeten 'er egter dit nog byvoe-
gen,clat zommigeBoomen wel wat lang-

werpiger, andere weer wat ronder Noo-
ten-Miifcaaten geven j dog de bladen van

de eene Boom zyn dan ook wat langer

,

als van de andere, hoewel de Nooten van
eene en de zelve kragt zyn.

Behalven dit IFyfje nu heeft men nog Verfchei-

een Boom, die Manr.ctjes-Nooten geeft, de zoor-

Dezen Boom is korter van ftam,enblad, '^°'

en ingedrongener van kruin, hoewel men
hem nog on(|yerfcheiden moet van een

wilde jMannei' iS-Nooten-boom,

Van da*j^ '-a.metjes-Nooten noemende
Bandanee:^ ' "frlcheiJc^rporten op , als

de Pala-BeÊ. ; die meeftV »^emen, en nu
en dan oolq :nige Vrugteu draagd, die

veel langer ^als de gemeene Nooten-Muf-
caat ^ vallen , ichyncnde byna ook wel
twee Vrugten tegen een te zyn. Deze
Boom walcht gemeenelyk alleen, en men
vind die ook niet veel.

Behalven dezen is 'er nog wel een flag De Pala

drie of vier , als daar zyn de Pala Ba- Bacam-

canibar ^ oï écT-weeling-Noot^ daar twee ''^''

pitten, tegen een leggende, in zyn, heb-
bende yder een byzondere fchelp , en
Féeli ^ en tuflchen beiden , daar zy te-

gen een komen , nog een dikker FoC'

li , die veroorzaakt , dat die Nooten
aan die kant plat zyn. Men vermengd
deze onder de gemeene Nooten.) om dat

'er anders geen onderfcheid ter wereld
tulTchen is.

Zy fpreken van een Pala Kakerlak ^of De Kak-,

Kakkerlak-Noot)Om dat de Foelt met een kerlak-

bleek-geel en roode verwe gefprenkeld is.
^°°'*

Daar is ook een witte zoort van Noo- De Witte

ten, die zy ook wel de Hollandfche Noo- Noo'*

ten-Mufcaat noemen , die nergens anders

in van de gemeene verfchild , als dat

de Foeli witagtig is , hoewel zy daar
na geeler werd, en in zich zelven egter

goed is j dog zy heeft zoo geen oog of
aanzien , en daarom hebben de Bandane-

I
zen die niet geerne by de andere.

Daar is ook een Noot, die zy Domine''s De Do^
Nooten noemen , om dat zich de Foeli op mine's-

de zelve als een kalotje, of als een muts- ^°°**

je maar half 'er om vertoond, waarom
zy, gelyk mede, om dat zy licht ver-

bryzeld , en niet wel heel van de Noot
te krygen is, weinig geagt werd.

Men heeft nog een Noot, die zy Die- OcDie^
ven-Noot noemen. ' Dezen heeft byna ven-

geen fchelp , en de Foeli vertoond zich Noot.j

zeer hobbelig op de bloote Noot. Deze
werd
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De
Konings-

Noot.

Verdere
aanmer-
kingen
over de

lelve.

Nuttig-

heden der

Nooten,
en Foeli,

werd zeer gehaat , en by geen andere

Nooten of Foeli geduld , om dat zy die al

hare kragt ontltceld, vergaande wel zelf

cerll, maar doende al de Nooten en Foe-

li
i daar zy by legt, tot JVleel werden

,

en in zich zclven mede vergaan , en ver-

teeren.

Daar is ook een zoort van Nooten , die

zy Konings-Nooten noemen, die van bui-

ten wel van de andere niet veel verfchil-

len> maar die van binnen een klein iVoo/-

je hebben, om 't welke de Foeli wel zoo
dik legt , dat de Noot pas als een graau-

we Ert in 't midden van die Foeli zich

vertoond , die men ook veel beter als

andere Foeli houd.

De Bandanez.en zeggen, dat deze lan-

ger, dan andere Fof/;', duuren kan, en
dat zy ook aan een andere zoort van Boo-
men groeid, hoewel zommiïe dit weer te-

genfpreekcn
,

getuigende '\dat zy met
andere Nooten aan een en d- "Ive. Boom
groejen , en daj^^^wt maai' . in mis-gc-
wafch is, dat, Jrmede gelol« T:.

Schoon de (fooien-boom dt yieefte tyd

van 't jaar doorgaans rype ,( of onrype
Vrugten heeft , zoo zyn 'er egter drie

vafte tyden in 't jaar, dat men de Noo-
ten inoeg{^; te weten, ontrent yluguftus

(die wel 't grootfle zaizoen geeft) in No-
vember , of ontrent ylpril , en by deze
later zaizoenen zegt men , dat de Foeli

•wel zoo dik , en vet , als in de groote
oegft-tyd, valt.

Hoedanig het inoegften der Nooten en

Foeli , mitsgaders 't inwegen en afleve-

ren der zelve toegaat , melden wy in de

Befchryving van Banda uitvoerig, waai*

heen wy den Lezer verzenden.

Wat kragt nu deze, Noot tn Foeli heeft,

en waar toe zy al dienen , behoeve ik

niet te fchryven, dat weten de Artzen^

en zelf de goede huishoudfters overvloe-

dig genoeg.

Dat de Vrugt , en de Olie , 'er uitge-

trokken, heerlyk tegen alle koude, buik-

pyn, en meer andere quaalen is, is inde

gemeene huishoudens al bekend.

AUermècil werd de Noot , en de Foeli

infpyzen, of dranken, gebruikt. Ook
werd zy (gelyk wy bevorens zeiden) nog
groen zynde, zeer veel geconfyt , en de

fchillen
,
geftoofd

,
geven een uitnemen-

de lekkere fpeceryagtige, en zeer geu-

rige fchotcl eeten,die ik menigmaal met
veel fmaalc gegeten heb ; dog in de Pad-
de-fioelen^ die 'er op groeyen , en die de

liefhebbers der zelve boven alle andere

,Fadde-ftoelen verheffen , heb ik nooit

fmaak konnen krygen , alzoo die zoo taay

als Leder in myn mond waren.

Men maakt in Banda ook Marmillade^

die by geheele dposjes vervoerd werd ,

zyndc als de gekookte bolfter, of fchille.

lO^
die men dus met Zuiker mengd , eii ver-
der koud werden laat.

Dat 'er Olie beide uit de Nooten, en
de Foeli geperll, en getrokken werd, is

mede, den Apothekers niet alleen, maar
zelf ook den Perkeniers in Banda , bekend,
die ook in kleine koekjes vervoerd werd.
Men gift , dat men van drie Bandafche

Cati's (die zeventien pond en een vieren-
deel uitmaaken) pas eene kan Olie hebben
kan.

Of deze Vrugt de Ouden bekend ge-
weeft zy,daar aan werd by veelegetwy-
feld. Het eenige , dat men 'er van te

berde brengt , is 't geen zekere Snoes-
haan van een Kok by Plautus in zynen
Pfeudolus ASl. j . daar van opgeeft , noe-
mende daar, om te toonen, dat hy een
ervaaren Kok was , onder veel andere
baftaard-naamen , ook Macidem , zonder
verder te zeggen , wat hy daar door ver-
ftond.

Dat hy nu niet fprak van een Specery,
die toen al bekend , of wel de rechte
Foeli was, is genoeg af te nemen uit

het antwoord, dat daar op door een ander
aan hem gegeven werd, alzoo die uit de
eene naam hem zoo weinig, als uit de
andere verftaan kon , en hem daar op wat
uitfcheld.

Hadden de Ouden de Noot of de Foeli

gekend, een van hun allen zou 'er zeker-
lyk. wel iets van gefchreven hebben j dog
dat is my nooit gebleeken.
Ook moet men groot onderfcheid ma-

ken tuflchen der Grieken Macer en Macis :

want 't eerfte is een geheel andere Indi-

fche Boom , by de Portugezen^ den StoeU
gmg-boom., of de H. Boom gi:naamd.

Dus fchynd ons deze Nooten-boom noo
later, dan de Nagel-boom, aan de Ouden
bekend gevVorden te zyn.

Zynen naam draagd hy van Mufcaat*
Noot, met , om dat hy eenigzins na Mt'.f-

cus riekt; maar, om dat de gemeene
man wel meermaal onbekende en fterk-

riekende dingen diergclyken naam plagt
te geven.

Deze Boórnen plagten in de Moluccos,
'm Atnboinayen pp meer andere Plaatzen,
overvloedig te vallen ; dog volgens 't

Accoord, met ¥,.onn-ig Mandarsjah in 't

jaar löfi. op Batavia met de Heer Ka'
rel ReinicrJJoon , gemaakt, zyn alle die

Specery- boomcn daar , en elders (daar

men ze niet hebben wilde) al mede uit-

geroeid , en alleen in Banda op de Eilan-

den Neira , 't groot Land van Banda , of
op Lonthoir, en op 't Eiland ^j',gemee-

nelyk Poelo y/y genaamd, aangehouden,

om dat men oordeeld , dat daar nog o-

vervloedig Nooten genoeg voor de ge-

heele weercld waflchen.

En hoewel 'er in Amboina nog eenige

Cc z wei-
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De wilde

Nooten-
Mul'caat.

weinige Boonien zyn , die dienen maar

,

of in de Genees-kunde ., of tot het confy-

ten der zelve.

Dus verre van de tamme zoorten van

Nooten gefprooken hebbende , moeten

wy hier met een woord byvoegen

,

dat 'er nog verfcheide wilde zoorten zyn,

die inopzigt vanden ftani, kruin, 't blad,

(dat wel eens zo lang is) en de Vrugt

,

merkelyk verfchillen , zynde de eerfte

zoort van dien byna als een Mannetjes-

Noot , die mede in de Genees-kmde haar

gebruik heeft. De andere zoorten ko-

men met de zelve veel te verfchillen
,

ook hebben de Vrugten geen gebruik,

dan alleen , dat de Foeli van een zeker

zoort diend om de Nagels rood te ver-

wen, en dat het hout van zommige der

verdere vier of vyf wilde zoorten nog wel
tot fparren en flylen van huizen ge-

bruikt werd.

Het verdere, dat wy van deze Spe-

cery- Vrugt nog zouden konnen zeg-

gen , houden wy by ons als een geheim,

dat yder een niet behoefd te weten , en

dat ook ons Land ondienft zou konnen
doen, alzoo ons voornemen niet is, hier

van meer te befchryven, dan 't geen y-

der een of wel weten mag , of buiten

ons , wel weten , en dat onzen Staat

geen nadeel toebrengen kan. Waar me-
de wy dan van deze Specery-boomen

ook aflcheiden.

D

VIERDE HO

E Calambac-boom. Het Agcl-hout.

Sandel-hout. Het rood Sandel-hout.

De
De

boom. De Coelit-Lawan-boom. De Sindoc.

Sandel-boom. Het wit , en geel

Maflby-boom. De Galedoepa-

Buiten deze Spcccry - boomcn
heeft men verfcheide andere

,

welker houten , of Oliën , in

deze Geweften bekend zyn , en

die. van de Inlandze Genees-

kundige al mede gebruikt werden ; maar

om de waarheid te zeggen, de Boomen
vallen hier niet', en zyn , ter. plaatze daar

zy vallen, zeer weinig bekend.

Van deze zooxtczyndeCalambac-boom^

Ac. Agel-hout-hoom^ de Sandal-boom^ de

Maffby-boom^ en meer andere, van wel-

ke wy egter ter loops iets , en zoo veel

,

als men 'er af diend te weten, zullen

zeggen. ,

De Ca- Öat het Calambac-hout heerlyk , en

lambac- van een ongemeen pryzelyk gebruik in

boom. tje Genees-knnde is , kan niemand , die

het kend, tcgenfpreken.

Het is by de Geleerden met de naam
van 't voornaam lle jlgallochum (alzoo 'er

verfcheide zoortcn van yigallocba zyn) of

ook wel met die van 't Ligmm Jloes, of

van 't Paradys-'bout^ bekend.

Het voornaamfte /Jgallochum werd het

genaamd , om dat 'er nog een tweede

zoort is, die 'er wel wat na gelykt , en

die by den Inlander Kajoe Garoe , of A-'

gel-hout^ genaamd werd.

Het eerrte of 't Calambac-hout \s bruin-

agtig-graauw van vcrw , hebbende lange

iwarte aderen of ftrcepen 'er door ge-

mengd , en wat witagtig , zynde zom-
tyds effen en glad , en ook wel wat knoe-
ftig.

Dit hout , op een fleen gewreven , is

een weergadeloos fpoedig hulp-middel
tegen alle hert-klopping, benaauwcheid
op de borft

, ja 't is een Puna^ea , dat
met geen goud duur genoeg kan betaald
werden.

Men moet voor yder ongc (als men
die al krygen kan , dat zelden gebeurd

,

en dat my in Indien nooit hectt mogen
gebeuren) veertig Tayl, of honderd en
zeftig gulden , ter plaatze daar 't valt,

geven, dat by vervoering des zelfs zeer
hoog oploopt.

Ik heb 'er hónderd Ryksdaalders op
-Batavia aan zeker Raad van /ndiën , die

't al vry ruim had , voor geboden , om
een van mync Dogters , toen zeer met
hert - klopping bezet , daar mede te

helpen} dog ik kon van dien Heer niets

bekomen.
Ik wifl aan een DoJiSf of twee, my

vereerd, dat het heerlyk van werking
was , kreeg toen ook van een ander
Vriend een ftukje; dog 't kifl:ie,daar al

myne ^r/2(?»yc«,.en /leutels, in waren,
wierd van al myn Goederen, die na boord
gingen, alleen geftolen , zoo dat ik ook
daar aan niets had } maar naderhand heb
ik in Holland yffécr een fraay ftukvan een

Vriend
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Vriend gekregen, dat ik nog bezitte,en

in weerde houde.

Men geeft het, gewreven zynde,met
wat wyn, of water, ymand in, en de

hertfterkende en verquikkende geur, die

'er by is , (trekkende eenigzins na die

van de gedroogde Citroen-fchilkn) is zoo

doordringende, en zoo fchielyk werken-
de, dat hy alle die benaaiiwdheid van 't

hert aanilonds verdryft, de klopping ten

eerflen doet ophouden , en den zieken

als van den dooden , even of hy een

geheel ander menfch was , doet herle-

ven.

Wat dit nu eigentlyk voor een hout

is , of waar 't valt , en aan wat voor

een Boom het groeid, daar over zyn de

allerbefle Geleerden het gantfch niet

eens } of, laat ik liever met waarheid

zeggen, zy hebben daar ^^og geen vaft

of net befcheid van , waar \p men eeni-

ge ftaat maken kan. ,.,,, .y

Al wat wy '/^«ran wett,- j^s, 't geen
diC Chinezen ""t'^ns van zqj. ^n, en dat

is zoo onzekiT, dat 'er, voi ^ns haar ei-

gen zeggen, geen (laat op ti maaken is

:

want fchoon zyhtXo^ Batavia nu en dan
wel brengen , en gemeenelyk een klein

ftukje aan hare Waayers dragen , zoo

weten zy ons daarom juiil niet recht te

melvJen, waar het valt, of wat het voor

een zoort van hout is.

Zy zeggen dan , dat het in ^linam
,

in Cambodia^ en vooral in 'Tijampaii ^ en

in Coetijintsjina , valt. Het belle vind

men in "Tsjampaa^ maar deze Voril, on-

der den Koning van ^tinam ftaandc
,

moet het befte aan die Koning tot een

gefchenk leveren , en 't verdere zooda-

nig aan hem verkoopen , dat hy 'er al-

leen de Meefter van blyve > dat onder-

tuflchen (gelyk men wel denken kan)

Zoo net niet nagekomen werd, waar ^oor

'er nu en dan in 't verborgen nog wel

een fluk of een brok na een ander Ryk
vervoert werd.

Het is egter zeker, dat deze Koning
dit hout, en die Bpomen, zoo veel als

't mogelyk is, voor andere verborgen

houd, en dat 'er belet werd, dat ymand
'er toegang toe heeft , 2,00 dat alles , 't

geen de Chinezen ons daarvan zeggen,

maar giffingen zonder grond zya
Vraagd men hen, of zy de Boomen

gezien hebben, daar 't aan valt? zy zeg-

gen neen j maar verzekeren ons onder-

tuflchen dat het een zekere bekende

zoorte van fVaringm-hoomen , roet kleine

bladeren is, zynde een groote zoort van

Bofch-boomen , die wy in 't vervolg na-

der zullen befchryven.

Vraagd men verder, of dat aan zoo

een Boom altyd , en overal valt ? zoo

zeggai zy van neen , dat het niet altyd

,

en ook niet overal , aan die Boom valt j

maar zommigen zeggen, dat dit het hart
van die Boom is , andere dat het maar
aan zekere takken valt} en dat 'er nie-

mand in de wereld tot nog toe gevonden
is , die een recht merkteeken opgeven
kan, waar uit men net zal konnen we-
ten , aan wat Boom , of aan wat deel van
die Boom, het regte Calambac-hout valt.

Andere zeggen weer , dat de Eigenaar
van 't Land dit door de reuk ontdekt,
maar dat hy egter buiten verlof des Ko-
nings dien boom niet mag omvcrre kap-
pen, die dan al 't befte, dat dichtit aan

de wortel valt, na zich ncemd.
Alle de berichten nu van de Chinezen

hier over komen op veelerley onzeker-

heden uit , die ons buiten itaat ftellcn

om recht te zeggen, aan wat Boom dit

hout groeid, of in wat deel deszelfs, dit

gevonden werd.

Daar zyn 'er , die meenen, dat het

hout yihalim , en Ahaloth , waar van
Nam. XXIV. 6. Prov. vii. 17, Cant. iv,

14. en Pf. XLv. p. gefproken werd, geen
ander, dan dit Calambac-hout

.^
is.

Het is ook bekend , dat dit meeft
door Sandel-boomen.) en ook wel , door
ylloé , by andere , vertaald werd j maar
dat Salomo in zyn tyd al van Calambac-

hout , en Calambac-boor/ien geweten zou
hebben , die de naaijbe Volkeren aan

die Landen , daar zy geftcld werden
te vallen , belyden mc>eten tot nog
toe niet te kfennen , zal ik al zoo wei-
nig t<i)eftaan , als dat Bikam van de
Calambac - boomen in zyn tyd al zon
hebben geweten , en 't Volk Ifraëls

by die Boomen 'wift te vergclyken
,

fprekende daar van , zoo zommige
meenen , met een grondige kennis

,

en als van Boomen , die God aan de
water-ftroomen geplant had.

Ik geloove , dat nog Salomo , nog
Bikam ^ dezen Boom ooit gekend, veel

min gezien hebben : want was dat

waar , zy zouden ons van de klaare

doorftekende cigenfchappen des zelfs

ook veel meer , a^ niet alleen ge-

fchrcvcn hebben , van dat berooken der

kleederen , daar dit hout wel mede , doch
ininft:, toediendj maar ik geloove, dat

dit eenige andere Boomen geweell zyn

,

die de Ifraëlitcn , en andere Naburige

Volken, pit yirabiért hekomen j t^ tot

het berooken van hunne klederen ge-

bruikt hebben, gelyk alle de Spcceryen,

daar ons de Ouden van fpraaken, op zyn

beft genomen , maar Boomen , of Ge-

waflcn, geweeftzyn, die of in yfrabién,

of op de Grenzen des zelfs vielen.

De belle Genees-kundigen twyfelen zelf

nog, of Diofcorides , die zoo veel later

leefde, wel ooit Calambac gezien heeft.

Cc 3
ea
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en meinen , dat het maar van 't flegte

u^fgel - boni gevrcef^ zyn zal , 't geen hy

gekend heeft.

Buiten dat het nu dit voornoemde

hert-ftericende gebruik in de Gemcs-kun-

de heeft
,

gebruiken de Chinezen het

ook als een Reuk-werk, houdende voor

'tbeile, 't geen zoo week is, dat men
het met een nagel van de vinger in-

douwen kanj dog zoo heb ik het nooit

gezien. Dus gebruiken zy het, om een

kamer, daar men zit, kleederen, enz. te

berookcn , waar aan 't een zeer liefrelyke

reuk en geur geeft , die zich alom ver-

fpreid , ook werd het tot het verbranden

van de lyken der Indianen^ en tot meer
andere zaaken, die my nu niet te binnen

Ichieten, gebruikt. En dit is het al , dat

ik met waarheid van de Calambac^ uit de

mond der Chinezen, die niet alleen zelf

in Cambodia , en ^uinam geweeft j maar
ook van zommigen die daar geboren wa-
ren , zeggen kan.

HetA- ^"xt nu 't Jgel-hout , of 't tweede

gel-hout. zoort van Agallocbam , belangt , deze

zelve Chinezen hebben my verzekerd, dat

dit maar een minder zoort van Calambac-

hoiit is , dat aan dien zelven Boom valt,

maar 't geen nog tot die rypheid , als 't

belle reeds'heett, niet gekomen is.

Andere zeiden , dat het rechte Calam-

hac onder in de Ham , een voet of twee
van de wortel , maar dat het Jgel-hout in

de takken van dien zelven Boom valt.

Men moet ook weten , dat 'er veeler-

Icy Jgel-hout is , en dat 'er in \ ver-

koopen van 't zelve een
^
groot 'bedrog

gepleegd werd.

Het belle Jgel-hout valt graauwer van
verw, harder en knoeftiger, ^[s Calam-

^r5!f,gely kende in reuk meer na den Ben-

zoin , dienende ook meell , ten dee-

le tot een reuk-werk, ten deele in de

Genees-kunde tot een hertfterkend mid-

del, hoewel het in werking zeer veel van

het Calambac-hout verfchild
,

gelyk dat

ook aan de prys des zelfs te oordeelen is,

alzoo een geheel Pikol (of honderd vyf
en twintig pond) Jgel-hout , in ^inam,
niet meer als honderd gulden komt te

gelden. c •

;

Ook werden 'er zoo van dit'Kout , als

van 't Calanibac, honderd grollen van de
bygeloovige Chineezen verhaald , die

my aan alles, wat zy 'er byna van zeg-

gen , doen twyfclen.

Het is zeker, dat 'er ook in andere

Landen Boomen vallen , die mede een

zoort van Jgel-hout geven, die 'er in

verw , en in werking , zeer -wel na
gelyken , hoedanig een zoorte ik van
Malacca over ettelykc jaarcn gehad heb,
behalven dat 'er ook op Djohor, en voor
al op 't Eiland Belitton zulke Boomen

groeyenj maar men houd dit egter zoo
goed in verre na niet, als 't ^uinams J-
gel-hoHt. Ook gefchied 'er door de geld-

gierige en Jooze Chinezen zoo veel be-

drog met het Calanibac, en Jgel-huut
,

dat zy de menfchen dikwils met die bei-

de bedriegen, en 't moet al een heel goed
kenner zyn , die 't eene uit het andere,

en de rechte zoort van ydcr van 't vul-

fche wel onderfcheiden zal.

Wat nu de Sandel-boom belangt , die De San-

valt mede in Jmboina niet , maar echter del-boom.

werd dit hout, dat mede iet Spcceryag-

tigs , en een aangenaame geur by zich

heeft , zeer veel zoo onder de reukwer-
ken van den Inlander, als in hunne Ge-
nces-kuttde, gebruikt.

Daar van zyn drie zoortcn , 't wit, 't

geel en 't roode. Men zegt , dat het

eigentlyk op/ 't Eiland Timor , en op de

Eilanden d/ ontrent, valt.

VecfcJlv ^^^ gemeend, dat deze drie-

derley zoJl'" n van hb^ aan een en de

zelve zoo| v'an Boomeny noeyen j dog
dit is zoo' iet.

Het witle, en 't geele, valt aan Boo- Het wit,

men , die byna een en de zelve zoort uit- ^" seel

maken j dog zy groeven echter'veeltyds hout^"
yder aan een byzondere, en ook wel aan

een en de zelve Boom , fchoon zy op
een en 't zelve Land, te weten, op 't

Eiland Timor , en eenige andere daar on- .

trent , voortkomen j maar 't roode komt
aan een geheel ander zoort van Boomen,
en op een geheel ander Land voort.

Het witte Sandel-hout ziet men gemec-
nelyk (niet altyd) aan de zelve Boomen

,

buiten om 't geel Sandel-hout , 't geen
zoo veel als 't hert van 't wit Sandel-

hout is.

Echter heeft men ook Boomen , die

byna niet anders, dan wit Sandel-hout^

geven, zonder dat men byna eenig hart,

of geel Sandel-hout , daar in vind.

Altoos dit weet men nu, dat geen In-

lander onderfcheiden kan, welke Boom
alleen 't witte, of welke 't wit en geel

hout te zamen geeft.

De Sandel-boom is al fraay hoog, by-
na als een groote Mangga-boom , licht-

graauw en wat ros van fchors , die in

de jonge Boomen zich wel glad ver-

toond , maar in de oude 'er affchilferd.

Hy heeft veel dunne takken, en korte

tuflchen-takjens , waar aan de bladeren

tegen een in 't kruis ftaan , gelykende

wel wat na de kleine zoort van Warin-
gin-bladen, zynde ontrent een hand breed

lang , anderhalve duim breed , en vol a»

dertjens tegen een.

Het blad valt aan de oude Boomen
vaal j dog aan de jonke donker-groen ,

makende dus een fraayelommerige kruin.

De bloeflem valt uit den blaauwen ,

trek-
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trekkende wat na den donker-blaauwen,

gevende kleine Vrugtjes als PiJiacheSy of

als onze lange Haze-nooien y dog van de

dunfte zoort

Zoo lang deze Boom jong is
j geeft

dit hout geen reuk van zich j maar alleen

als 't zoo oud werd , dat de batt van de
ftam beril, en dat die witagtig werd, of
wit te voorfchyn komt.
Men zegt , aat die ftammen wel een

vadem of twee dik werden.

Als nu de Inlander oordeeld, dat het

tyd is , zoo kapt hy die Boom af,

zomtyds pas boven de wortel , ook wel
met de wortel 'er by, dat wel beft; be-

vonden is.

Ook heeft dit hout ten eerften die

fterke reuk niet j maar 't moet ecrll ee-

nige tyd leggen , en bellorven zyn , en

men heeft bevonden , du V het , om de

reuk by een te houden , b \ is , dat men
het witte Sandel-houf zoo-.; J, als 't mo-
gelyk is , om '^^gSelc bly vi' nlaat.

Van beide .>Peze zoorte v*. Jd het geele

voor 't belle gehouden , 't ijtn zomtyds
vry hoog-geel werden kan. Het naafte

daar aan is dat witte , daar nog eenig

hart aan is; dog 't flegtfte, dat geheel

wit , en zonder eenig hart is j hoewel
men hier by zeggen moet , dat geen van
deze Boomen een geel hert eer , dan na

dat zy geheel oud geworden zyn, kry-

gen i zoo dat men in een en de zelve

Boom, nog jong zynde, dat geel hart

nooit vinden zal.

Een Bahara van dit hout (te weten
van het befte) werd op vyf honderd pon-

den gerekend , en die komt honderd gul-

den te koften.

Men wil ,dat het buiten de Noord, en

de Zuidzyde van Ti/nor^, ook op 't Land
van Eiide , Bali , op Java , en in meer
andere Landen valt.

Het Sandel-hoHt nu , en voor al het

geel , dat wel 't fterkftc van reuk is

,

werd , om zyn verkoelende eigenfchap
,

hier in Indien heel veel gebruikt, om,
fyn gewreven , en met water gemengd

,

'er 'c lyf, of 't voorhoofd , en de flapen

van 't hoofd, mede te beilryken. Het
eerfte gefchied alleen, om 't lyf een aan-

gename geur te geven, en te verkoelen

in de heete tyd; en het tweede, om y-

mand van honfd-pyn, uit hitte ontltaan-

de, te verlofTen.

Ook werd dit hout by de Bcnjanen

zeer veel , nevens andere geurige houten,

tot het verbranden van hun Lyken ge-

bruikt.

Het witte is al van ouds veel beken-
der in onze Gevveften, dan 't geele, ge-

weeft ; dog 't laatfte heeft men hier eerft:

zedcrt de Vaart der Nederlanders op In-

dien keren kennen.

20y
Of nu de Oude de ware Sandel-hoornen

gekend hebben, fchoon 't woord ylha^
Hm , Num. xxiv. 6. Prov. vir. 17. en
Ahalóih^ Cant. iv. 14. door Sandel-hoo-
men overgezet is , laat ik den Lezer nu
zelf oordcelen. Immers ik geloove het
nietj maar wel , dat zy andere geurige
Boomen uit jlrabïén door de Vaart in 't

Roode Meir hebben weten te krygen.
Ook ftryd de befchryving van hunne
Sandal-boomen in veelen declen ma deze,
vermits de Sandal-boom niet aandewater-
ftroomcn , maar in 't dieplle en op 'c

hoogfte der Bergen groeid , ook zyn het
zulke fchoone Boomen niet , om Ifraël

daar by te vergelykcn , ofom 'er eenen hof
mede te verderen, te meer, om dat zy het
leelykll van baft: en ft:am werden , als zy
moeten omgekapt werden j behalven dat
de Ouden niet het minfte van de ware ei-

genfchap van dezen Boom , en van de nut-
tigheid, die hy meeft geven moeil, wi-
llen.

Dit is myn gevoelen, latende eenander
't zyne vry; dog het komt my zeer aan-
neemelyk voor, dat, zoo de geleerdfte
nu nog veel vcrfchil over de ware San-
del-boom ^ en zyne eigenfchnppen hebben,
het altoos niet zeer waarlchynelyk is,

d^z Salomo^ veel min, Bileam^ iets van
de rechte Sandel-boom kan geweten heb-
ben, zoo men zich maar weer te binnen
brengt , 't geen wy in het I. Deel van
dit Werk, wegens de geringe kennis der
Ouden van Indien , van de Gewaden

,
en andere zaaken van dut Land

,
gezegt

hebben.

Om den Lezer egter iet te toonen , 't

geen ik geloove hy weinig gezien heeft,
geven wy hier op N^. XXXIV. een tak
van een Timorcefche Sandel-boom , na 't

leven geteekend, te zien.

Behalven het geel en wit Sandd-hout, H^t
is 'er ook rood ; dog de Boom , daar dit Rood
aan groeid, en de plaats, daar het gevon- Sandel*

den werd , verfchild zeer veel van de
^°^^'

vorige Boom, en van alle de Plaatzen,
daar 't ander valt. Behalven dat 'er nog
een hevig vcrfchil is tuflchen de Geleer-
den over dat hout, en over den Boom,
daar 't aan groeid.

Voor eerft moeten wy vaftftellen, dat
alle roode houten, juift geen Sandel-hout

zyn,behalven dat zy ook alle die geur en
werking niet hebben.

De beroemde Heer Herben de Jager

^

die, behalven zyne kennis in óc Kruid-

kunde , in de twintig (mecll Oofterfche)

Taaien grondi<^ verllond, lioud het Ca-

leatour-hout ^ daar men in Opper- Indien
^

en op Choromandel^ duizenden ftoelen en
banken van maakt, voor een en 't zelve

met het gemccne Sandel-hout.

Vermits nu die Heer dit naauwkeu-.
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rig onderzocht heeft , en 'er by zegt

,

di't deze Boomen hunnen reuk eerll kry-

gen in hun hoogen ouderdom
,

gelyk

meer welriekende boomen , zoo wil ik

hem gcerne daar in gelooven, te meer,

om dat ik een brief van dien Heer over

die ftofFc gezien heb, waar in hy zegt,

dat dit Caleatour-hoHt in 't Sanskriti (de

geleerde Taal der Bramines) Rakta Chan

danam , of Bloed- Sandel , dat is , Rood

Sandel, genaamd werd, hoedanig byna,

hoewel met een kleine verbuiging ook

de Decanders (zynde rechte Lidiaanen^cn

Onderzaaten van den Grooten Mogol) Re-

ket Chandanam noemen, van welk woorJ
Chandanam^ een weinig verba(l:erd,eer{l

het woord Chandan^ en daar na Sandal^

oi Sandel ('t geen 't zelve is) fchynd ge-

groeid te zyn. Een gevoelen, dat vry

iterk door Garcias lib. i. cap. \-j.Aromat.

onderfteund werd , te weten , dat 'er

geen ander Sandel-hout op de Kuft van

Choromandel , dan 't Celcatour-hout , te

vinden zy. Ook fchynd dit gevoelen in

opfigt van 't gemeen Rood Sandel-hout

niet verwerpclyk i maar dat al 't San-

del-hout alleen daar zou vallen , heeft de

Heer de Jager zelf daar na moeten be-

kennen een milllag, en overtuigd te zyn,

dat het ook op 't Eiland Madagafcar.^ en

op de Ooft -Kuft van Africa, ontrent Zan-

gilfar^vzh^ van waar ook de Jrabiers 't

ons eerft bcfteld hebben. Behalven dat

'er nog een tweede zoort van Sandel-hout

van de Maleitze Kuft komt , dat zeer veel

in verw , draad , en in zwaarte van 't

Cakatotir-Sandel-hout verfchild.

Daar komt ook een zoort uit Tsjampaa
,

die mede van het Caleatour-hout , en ook
van 't Maleitze Sandel-hout .^ verfchild.

Of 'er nu op Timor ook Rood Sandel-

hout valt, kan men tot nog toe niet vaft

zeggen , hoewel 'er zyn , die de Boo-

men , en 't Rood hout , daar af gekapt

,

gezien hebben, tot bewys 'er byvoegen-

de, dat het in 't Landfchap Samoro ^ op

een vervaarlyk hoog en Heil gebergte

,

valt.

Van dit hout verzekeren ons de Por-

tugeezen , dat het zeer veel in verw, ei-

genfchappen , en werking , van 't Calea-

tour-hout verfchild. Het geeft wel eeni-

ge , maar geen fterken reuk , en niet

eer, voor men het fchrapt.

Daar ziet gy nu , hoe onzeker men
nog wegens de rechte groei-plaats , en

gedaante van de Roode Sandel-boom blyft,

en hoe veelerley zoorten daar van al op-

geteld werden.

Dit Rood Sandel-hout werd niet tot

reuk-werk , maar om zyn verkoelende

kragt alleen, ïn dit Genees-kunde ^lot ccn

middel van verkoeling , en tegen de koort-

sé'w gebruikt , nemende de Inlanders, 't

MEN, PLANTEN,
zelve , fyn gewreven , met wat water
in, gelyk zy, tot verkoeling, 't zy in

koortzen , 't zy anders , hun geheel lyf

daar mede, alleen om de hitte en brand
weg te nemen, beifryken.

Veel Grooten in Indien laten van 't

zelve Drink-vaten Pinang-doozeu , en
andere kleinigheden, maken, om dat zy
zich inbeelden , dat 'er een verborgene
tegcngiftigc kragt in dit hout is, dat in-

wendig, ingenomen , wel eenigzins waar
bevonden werd,- alzoo het dan de kragt
van 't vergif breekt j maar uitwendig
heeft men nooit iet, dat daar na gclykt,

ontdekt.

Het is te gelooven , dat dit heerlyk
verkoelend hout nog voor veel quaalen

goed, hoewel zulks by de Geneeskundigen

zoo algemeen nog niet bekend is. Men
zegt , dat het/ op een fteen met water^&'-5

gewreven

,

gezet, ti\\

genomen

,

wen , bloe

dingen, mj
tende, bevc

Ook is 't

ien dauw een nacht over
^et wat Roozewatcr in-

erlyk t^^^ 't bloed- fpu-

wateren , Oy > tegen meer
iu juift niet te oinnen fchic-

nden is.

zeker, d.it de naam van San-'
del-hout aan veel houten, die maar rood
waren, zouder eenige de minfte grond
door zommige gegeven is.

In Amboina valt mede een dikke lage
Boom, die wel wat na een groote yam-
boes-boom gelykt, groot van blad, byna
als die van Acvüilde Mangga- o£ Stinkerts-

boom , nu en dan maar in 't hooge Ge-
bergte van Hitoe , en op meer andere
plaatzen , voortkomende, gevende , als hy
oud is, mede byna zoo een reuk. In 't

eerft is hy wit, daar na werd hy geeler.

De Amboiiiczcn noemen dit haren Sandel-
boom, gebruikende die tot het berooken
van hunne kleederen, hoewel de reuk,
zoo van 't hout , als van de hars , die 'er

uit komt , niet zeer liefclyk is.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
op N°. XXXV.
Onder de Boomen , in welker baft

mede iet fpeceryagtigs is, moet men ze-
kerlyk de Majfoy-boom tellen.

Dit is een Boom , die niet in Amboi-
na ; maar in Nova Guinea valt. Dewyl
echter die baft door de Kcffingers^en Ce-
ramlauwers zeer veel van Onin (daar dit van
Nammatotto , en meer Plaatzen, twaalf
mylen beooftcn 't ff 'efels-Eiland geïcgeny
komt) in Amboina gcbragt, verkogt, en
gebruikt werd , zoo konnen wy niet na-
laten iets daar van te zeggen.

De Boom zelf (zoo deze Keffingers ons
berichten) groeid zeer hoog , vry recht

op , en is zoo dik van ilam , dat hem een
man naauwlyks omvademen kan. Hy is

licht of afch-graauw van baft , die na
beneden ruig, en vol mofchj dog anders

een

De
Maflby-i

boom.
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éen vinger dik

to9

gclykt wel

en zeer bros is. Zyn
wüt na het Lawwrier-

zynde zes duim lang, en drie duim'ÖV

blad

blad

breed, boven glad , met ecnige dwars-

ribben , dog de bladen ilaan zonder or-

dre aan dé takjens.

Als men de zelve in de handen wryft,

geven zy een Specery-geur en Kruidigen

Imaak van zich.

Hy draagt eenige Bezien , als kleine

Druiven, met trosjens by een, hebben-

de een Ichaal, waar in een ronde korl,

fcherp van fmaak is.

Het hout van de Boórri , dat bleek is

,

heeft ook een fpeceryagtigen reuk , en

fmaak -, dog zoo iterk niet, als de fchors.

Men brengt die fchors, als 't belle van

dezen Boom, in lange Hokken gcfpleten,

en in groote bondels van twintig of der-

tig pond byeen gebonden
j
met Pikols te

koop. Die beneden van'de Ham komt
is de befte, en wel een v \erj dog die

van de boven-Ham en tak'. 'J maar een

dikile bafl

hoewel zy

gebragt, die harder en fcherper is, en
daar valt een zoort op Sepa.

Daar is nog een Boom, die juift \r\Jm- De Gaifei

hoina niet, maar op 't Eiland Cf/e^fi, valt; fioepa-

van welke wy mede iets dienen te zeg-
'^^°°^'

gen, alzoo de vogt, die uit de zelve

ftroobreed d-'^'Ook is'

wel de liefte'/yKile van reut

beide goed van geur en fmi !<; zyn, trek-

kende zeer He k na die van ae Cubebe.

Zy valt niet eigentlyk op Onin, dat 't

Weiterdeel van Neva Guinea is ; maar
op Cuhiay, op welkers Zuid-hoek ver-

fcheide Dorpen leggen , Cajoe Mcrab
,

Lakayha, e\\ Nammatotto genaamd, al-

waar die Boom en fchors groeid, zynde
Onin wel agten twintig mylen van Ceram,

en Cidbiay van 't Land der Keffingers en

Cerarfilauwers , wel zeventig mylen gele-

gen, behalvcn 't gevaar dat zy van die

ten uiterHen Vv'oeHe en moordadige Vol-

keren te wagten hebben.

Zy weten die baH van deze menfchen
voor eenige Tamboekfe Zwaarden, en an-

dere kleinigheden , in te koopen, en

plagten vyftien of zcHien Ryksdaalders

van een Pikol te maken -, dog nu komt
dat op agt of tien Ryksdaalders te Haan,

|

hoewel zy 'er op Java , Siwiaira , Bor-

neo en Bali, meer af maken konnen. De
"Japanden, en Chinezen, hebben de zel-

ve nu zedert twintig of dertig jaaren me-
de beginnen te kennen.

Men gebruikt die meeft , om , als 't

koud is , 'er 't lyf mede te fmceren , al-

200 zy verwarmd , en zeer goed tegen

koude , lamheid , en verzwakking der

zenuwen is.

Ook gebruiken de Inlanders de zelve

om 'er Bobori (een zeker fmeerzel , waar
mede zy hun lyf bcHryken) af te maken,
voegende daar iViï^^/fw , Coclillawan, ert

andere dingen by.

Eenige gebruiken de Maffoy, in plaats

van Speceryen in de fpyze , en in hun
dranken.

Een ander zoort werd ook van ^roe
III. Deel.

druipt , byzondcr diend , om de Doepa
,

of 't Reukwerk der Amboinezen , waar
mede zy hunne kleederen berooken en
geurig maken , te bereiden. Men nocmd
hem den Galcdoepa-boom.-

Deze heeft een hooge Ham, die al vry
dik, en vol korte knobbelige takjens is,

die weer vol dunner takjens zyn , waar
aan zich de bladeren met verfcheide paa-
ren by en tegen een vertoonen

, gelyken-
de wel wat na 't Yzer-bout , dat men 't

Wyfjcn noemd , hoewel zy wel zoo fmal
vallen , zynde vier duim lang , en ruim
halt zoo breed.

Deze Boom geeft een Vrugt , die rond
en platngtig, en ontrent van grootte, als

een Ducaton, is, hebbende in hare fchil

twee platte langwerpige Boonen , die
hard , zwart , en glad zyn j en als zy
verfch geopend werden , een licfFelyken

'reuk, als die van de Benzom , van zich
geven.

Wy vertoonen een tak des zelfs met
de Vrugt 'er aan, en ook een 'er buiten,

op N°. XXXVI.
De vogt, die uit dezen Boom, als men

'er inhakt, loopt, is als een zoort van
zwarte Ti aan, die kleefagtig is, die met
'er tyd tot.een harde zwarte GowübeHerft,

en den naam van Galecloepa op Celehes

heeft , en die, by andere Reukwerken
gedaan , een zeer goeden reuk aan de
zehe geeft, fchoon zy die zelf niet heel
aangenaam heeft. Zoo dat zy als de
grondflag is, om die alle de andere reuk-
werken te meer te doen doorHcken. In
zich zelven riekt zy ten deele na de Ciï*

nari , en na de Henzoin.

Men heeft 'er ook een Boom van op
Caibobo , een Dorp op Ccram , of ten
minflen een daar naby komende zoort,
zynde alleen maar wat flyver, en ronder
van blad , en verder van dezen niets ver-

fchillende , zoo dat wy hem ook on-
der de Ambonfche Boomen wel mogen re-

kenen, hoewel 'er weinig af bekend zyn^
gelyk hy ook die Traan , als de Macaf-
Jaarjè , niet geeft, al kapt men 'er nog
zoo diep in ; dog 't beurd wel , dat men
hier of daar uit een fcheur nog wel iet

uit de zelve ziet uitfypelen.

De Amboinezcn , of Cerammers aldaar,

gebruiken 't hout als Sandal-hout onder"

hunne Bohori's.

Het voornaamfte gebruik nu van deze

Galecloepa , dient tot de Reukwerken,
die de Inlanders nemen tot het beroo-

ken van hunne kleederen , ontrent wel-
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ke weer groot ondcricheid gemaakt werd

tuflchen de Koninklyke, en de gemcc-

ne, die men koopt.

Üe eerlle werd gemaakt van de befte

Calambac ,en van 't befte yigel- hout, ydcv

een Thee-kopje, Rafamala-hout , Lacca-

hout , een halt" kopje , Ca]oe 'Tabi , en

Poetsjoc (of de Cojius Indicus] van y<^ci

wat minder, als een halt" kopje, drie

zoorten van Benzoin
,
yder een kopje

,

van de Oenam (zynde Unguis Odoratus)

twee zoorten , en den dunnen Onyx, y-

der een kopje, Rafamala {pi Styrax Li-

quida) drie kopjens , en nog ecnige an-

dere Oliën daar by , van welke de Ko-
ninklyke Doepa, of 't Koninklyk Reuk-
werk gema.ikt werd, dat degemeene lui-

den,zoo niet navolgen konncn, die wclee-

nigc van de gemeene dingen , die niet

veel koften, daar toe nemen , maar ge-

meenelyk de Gnkdoepa daar by voegen,

om 'er hunne kleederen mede te beroo-

ken, die dan eerft met een mengel- moes
van Bloemen een nacht vooraf moeten
beftrooid, en inct wat Rooze-tvater,-wzür

onder wat Civet, en Afufcus komt , be-

vogtigd werden , om den reuk van dat

Reulc-werk te beter te vatten, en te lan-

ger in zich vaft te houden, die dan met
dit Reuk-werk berookt, nog eens met
die Bloemen, als vorens, een nacht be-

ftrooid, even eens behandeld, en dan nog
eens berookt werden, na welke tyd de

reuk 'er in blyftj dog men kan wel be-

grypen , dat men dit aan geen wit Ly-
waat , zoo men het ten eerllen niet heel

geel hebben wil , doen moer.

De Eer wy van deze Specery-boomen
Coelit- fcheiden, moeten wy niet vergeten ook

boom*^"
^^^ '^^ Coelit-Laivan-boom te fpreeken

,

zoo , om dat dit een rechte Amhonfche
Boom is, als, om dat de Olie , die uit

zyn baft, en bladeren getrokken werd,

de naafte in gedaante, reuk, en kracht,

aan de Nagel-Olie is. De naam is ook
in 't Amboinecfch een verkorting van Coe-

lit-Poa Lawan, dat is, de Nagel-bnfl.

De Boom zelf groeid in 't diep Woud
op de hooge Gebergten van Amboina, 't

zy o^ Leytimor, 't zy op Ceram , en el-

ders. Hy waicht zeer recht van ftam

op , die zoo dik is , dat een man die

ontrent omvademen kan.

Hy heeft geengroóte of breede kruin,

en ydele takken , hoewel hy redelyk dicht

van blad groeid, dat byna de gedaante

van een Latnvrier- ofwel van een Caneel-

blad heeft, zynde wat fcherp, in 't mid-

den van een dikke ribbe, en dan aan we-

derzyden van nog een overlangze fyner

rib voorzien. Ook ftaat het blad wel

twee en twee, dog yder op zich zelven,

en niet by paaren aan de takken , die

wat fteil, hoewel zoo recht niet , als

duim

aan de Nagel-boom , en tegeneenftaan-

Je, opgroeyen.

De bladeren vallen ontrent vier of vyf
lang , en ruim half zoo breed,

beneden breed en vooraan zeer fpits,

zeer fchoon groen, en glad van boven,
dog aan de onder-zyde wat vaal, fmaa-

kcndc wat nymerig,rpcceryagtig,en wel
meert na de Nagelen , en gelyken beft na
de Cajfia Lignea.

Men ziet 'er naauwlyks bloe'lTem, die

een kelkje van zes fpitzen heeft, aan ,

die ten cerften in knopjens
, gelyk die

weer in kleine Vrugijcns veranderen,

zynde langwerpige klcme Bezien, byna
als groene Eyktlcn , hebbende van binnen
een dubbele purpere korl. Zommige

,

niet alle. Bezien , krygen aande ecne kant

,

als de Vrugt ontrent als cenHazc-noot is,

een uitwaich van een fyne drooge geele

Itoffe, die vw' wat naeenige geele vervv

gelykt, bc^ kende met 'er tyd de groe-

ne fchille ï ••- ï^dan is^ok de korl ver-

teerd, en d», ,hille weroV Tiigzinskraak-

bcenagtig J krygende et\ .Nagel-imzdk
en reuk. E) e Vrugten vallen zeer wei-
nig aan dezen Boom , vertoonen zig ge-
meenelyk in April , dat tot AuguJluSy

wanneer zy afvallen, duurd.

Wy vertoonen een tak van dezenBoom
op No. XXXVII. met de Vrugt by de
letter A. , en 't blad in zyne rechte groo-
re, by de letter B.
De fchors is graauwagtig , en ec«

nigzins wit , van buiten glad aan de
Room , hoewel zy met 'er tyd , ge-
droogd zynde, wat ruw en verfchrom-
peld werd. Zy is boven ontrent een hal-

ve , dog onder een hcele pink dik , van
binnen ros , hier en daar wat knobbelig,
riekende om laag aan de ftam zeer fterk

na Nagelen, waar na zy ook fmaaktjdog
de fmaak van de bovenfte fchille der ftam
is zoo fterk niet, en liefièlyker,ook wat
zamentrckkende, dat men in de andere
niet gewaar werd.

Men laat de fchors droogen in de Zon,
en legt ze dan op een lugtige plaats weg.
Men keurd deze baft veel beter, als

de Majfuy , zynde zeer doordringende,
hoewel zoo duurzaam van kracht niet.

Zy diend al mede tot het maken van de
Bobori van den Inlander, die als een Bry,
of Pap, van veclcrleyBloemen,fchorf-

fen, en Nagelen enz. te zamen gewre-
ven

, gemaakt , en waar mede 't li-

chaam bcfproeid werd.
Men gebruikt ze ook tegen veclerley

quaalen, uit koude ontftaan, beftryken-
de den buik, en hoofd 'er mede, en men
eet ze ook wel met Pinang, om een lief-

felyker adem te krygen.

Men trekt uit deze baft een heerlyke
en zeer doordringende Olie , die zom-

tyds
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De
Sindüc.

tyds ingenomen, dog waar mede 't lyf,

en de gewrigten, door koude verlbamd,
gellreeken

,
gewreeven , en waar door

veel menfchen geholpen werden. Hare
werking kan met geen goud duur ge-

noeg betaald werden. Zy is byna als de

Nagel-Olie , en dierhalven is 't op een

boete van vyf honderd Ryksdaalders,aan

byzondere lieden verboden, die uit deze
. baft te trekken.

De bad: van de Sindoc , vallende op
Java , Borneo , en elders , heeft zoo
grooten gclykenis met deze fchors, dat

veel onwetende die voor een en de zelve
houden j daar zy nogtans veel meer za-
mentrekkende, en zoo flymerig niet, als

de Coelit-lawan^h , werdende ook meell
tegen vergiftige fteeken , en beeten van
deze en gene Dieren gebruikt.

Dus verre nu van de Boomen , die of
een Specery-geur en Specery-fmaak heb-
ben , of wel eenige ware Speceryen
uitleveren, gefproken hebbende, zal het

tyd werden, dat wy, volgens ons beftek,

tot die Vrugt-boomen, die eenige Hars
uitleveren, overgaan.

VYFDE HOOFDSTUK.

\
DE Hars-gevende Bi' ü. De Damar-Selan-boom. De Damar-Batoe-boom.

De D -^f-Hitam-^ npm. De Wit-Swarte Damar-boom. De olieagtige

Canari-boo'/yT De Canar' vloom. De Camiri-boom. Nog verfcheide andere olie'

agtige boomen. De Bloem- Ivende Boomen. De Cananga-boom. De Tsjampaka-
boom. De NagaÜari-boom. De Linggoa-boom. Ferfcheide zoorten des zelfs.

De Zee-Bintangor-boom. Verfcheide zoorten des zelfs, ferfcheide andere Bloem-boo-
men. De Kajoe IVIataboeta-booni . Andere zoorten van Melk- of Saf-gevende boo"

men. De Draaken- bloed-boom. De Vergift-boom.

De Hars-gevende Boomen.

De Hars-

gevende
Boomen.

Damar-
Selan-

boom.

O M van de Hars-gevende Boo-
men, die in jimboina vallen,

met eenige ordrc te fpree-

ken, zouden wy diegevoeg-

lyk, of als Bloem-boomen,
of als zuivere Hars-boomen konnen aan-

merken. Van beide zyn 'er verfcheide

zoorten } dog wy zullen voor laten gaan,

de vermaardlte Hars-gevende Boomen,
en de andere nu en dan daar onder, na

het te pas komen zal, laten volgen.

De Damar- oi Hars-boomen hebben in

jimboina , na hare byzondere zoorten
,

verfcheide naamen.

Men fpreekt daar van Daniar-Selan^

van Witte en Steen-Hars , ofte Damar
Batoe ^ en meer andere zoorten.

De Damar Selan-boom (daar van 't

Mannetje en Wyfje onderfcheiden werd)
is hoog en zeer recht , even als een

Maft zich in de hoogte verheffende.

Hy is dik en ros van fchors, die zig in

de jonge Boomen effen en glad j dog
in de oude gerimpeld, en veeltyds ge-

fcheurd vertoond. Daar is tulfchen 't

Mannetje en Wyfje weinig onderfchcid.

Het ecrfte is weinig van takken , en

ydel van bladeren , die zich niet by een,

maar boven malkandercn veitoonen, zoo

dat de kroon vry flecht is.

De bladeren zyn Jbleek-groen, droog,
beneden ruig, dog boven glad, zes of
zeven duim lang , ontrent half zoo
breed , en voor niet heel fpits. Men
heeft 'er agt of tien aan een takje , 't geen
men eenigzins bevind ruig en wollig te

zyn.

De bloefTem komt , na lange jaaren, zeer

traag hier en daar tuflchen de bladeren
,

en ook wel voor aan detakjens,uitfprui-

ten, wel vier of vyf duim lang. Ook
heeft die vyf fmalle geelagtige blaadjens,

waar uit weer een kelkje voortkomt, dat

daar na een andere bloem geeft, die

maar een pink lang en breed is, uit wel-
ke men eindelyk ook de Vrugt , dog
zelden, ziet voortkomen. De flam geeft

geen, of weinig Harsj dog uit het Wyf-
jen , dat vry ruiger^ van baft , dichter van
kruin , van blad byna even eens , dog
grooter is, en dat byna een groene bloem
of bloefTem , dog bleeker als die van de

Cananga-boom^
^'^'TS'-j

vloeid van zelfs,

na dat het oud geworden , en geberflen

is, een geclagtig Hars, dat zich zeer o-

vervloedig aan de Boom en fchorfTe ver-

toond , zoo dat geen andere Boom daar

by te vergelyken is, gevende Hars-ke-

gels en ftukken van een arm dik , die 'er

hier en. daar aan zitten, als of 't ftukken

van vuile Barn-fteen waren , die zom-
Dd z tvdg
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De
Damar-
Batoe-

boom.

tyds wel zoo ichoon werden , dat men

't voor zuivere Barnlleen aanzien zoude.

Deze Boomcn vallen op ^ocjö ,' en bui-

ten deze Landvoogdy, op Java^ en op

meer andere Eilanden. Wy vertoonen

'er een tak van met zyn bloeiTem op N°.

XXXVIII.
Hy dicnd niet zoo zeer hier in Amhoi-

na , als wel op Batavia , en op gantfch

Java , Sumatta , en Borueo , om 'er

Flambeauwen , en Toortzen, in bladen

gewonden, van te maken, of om Vaar-

tuigen te harpuizcn , die de Makyers ,

met Calappus-Olie, ofd'ic Melk gemengd,

weten te fmelten. Hy werd ook wel

onder dcgemeene Reuk-werken, en Doe-

pa's,VAn de AiacaJ/aren ^chïuikt. Schoon

de Boom zoo vol Hars zit , zoo wil de

zelve (dat te verwonderen is) tot brand-

hout gekapt , byna niet branden.

Daar is nog een andere zoort van een

Damar - boom , die de Inlander Damar-
Batoc of Steefi-HarSf noemd.

Dit is een zctr fchoone hooge, rechte

en zeer dikke Boom, hebbende een fraaye

fpitze kruin , byna als een Cypres-boom ,

vooral, zoo lang hy jong is i dog, oud

geworden , heelt hy een kleine kruin

zeer hoog boven aan.

De Ichors is graauwagtig , vcrtoonen-

de zich inde oude Boomen aan rtnnmen,

die wel agt ot tien voeten in 't rond dik

zyn.

Men heeft 'er ook een Mannetjen en

JVyfjen van, die niet veel van malkande-

ren, dan alleen in Vrugten, verfchillen.

De bladeren ftaan aan deze Boom mceil

recht tegen een; dog zommige wel

wat van malkanderen, vallende wat fmal

en fpits, ontrent vier of vyf duim lang,

en pas een vinger breed , zonder een rib

in 't midden, dog zy hebben kleine dwars-

ribbetjes. Ook zyn zy Zee-groen van

verwe.

Men ziet 'er , vermits de Boomen zoo

hoog grocyen , zelden bloelTem van-, maar

veel V rugtcn , die in 't Wyfjm zoo groot

vallen , als ccn Cbinczc zoete Jppel , of

als een kleine vuill van grootte, zynde

rond , en wat plat ,
groen van verw , en

in enkeldc fchobben verdeeld, die daar

na van zelf v;m een fcheiden.

De Vrugten van 't Mannetjen zyn veel

kleiner, pas twee duim lang, en een vin-

ger dik, donker-geel en wat bruin, ook
eenigtins glinftcrcnde, en al mede zon-

der gebruik , vermits die zelden ryp wer-

den.

Uit beide deze ftammen komt een

fchoone witte , en harde Hars , maar
voor al uit het Wyfjen , en deze Hars
werd in weinig dagen zoó hard als een

ftcen, doorfchynende,byna als een zoort

van Kryftal, die men met groote ftuk-

ken aan de Boom hier en daar hangen

ziet. Zy werd door de tyd egcer, en na

't eerfte halfjaar mede, gceler , als een

zoort van Barn-iteen, en is veel harder,

als de Damar Sela». Men heeft 'er op
't Eiland Celebes een byzooi te van.

Deze Damar knarll , nog fpringt zoo
veel niet j als de Dainar Selan , die-

nende verder den jlnibomees^ en de an-

dere Ingezetenen tot Toortzen en Flam-
beauwen , ook tot het c.dcfaten en bc-

ftryken der Vaartuigen, en tot het uit-

wiflchen van mis-fchryvingen in de pa-

pieren.

De Makyers en Macajfaren , maken
van de fraaylle Hukken ook wel Kriflen-

hegtcn. De Moorcn maken hunnen inkt,

om Arabifch te fchryvcn, ook van 't roet

van deze Damar , of Hars.

Het hout gcljïkt wel na Cederen-hotit

,

en werd ook /el tot pl.mken gc/aagd,

dog is van flp Ven duur, voor al in 't

Zee-water ,^v ifar in hqLin zeer korten

Jecn zoort vair^en Damar-
\ Inlanders de Damar Hi-

tyd vergaat

Daar is nol

boo77i , die d

tam ofte Zwarte Hars-boom noemen,
maar die eigentlyk een zoort van een

kleine en zivarte Canariboom is.

Deze
,
gelyk ook de andere Canari-

boomen
,

geeft mede een Hars van zich

,

die zwart is , en wel na Teer gelykt ,

hoedanig de Ambo'meezen de zelve meefï

tot het belbyken van hunne Vaartuigen
gebruiken.

Dus is 'er nog een zoort, die wit-

zwarte Hars van zich geeft.

Men kan daar onder mede betrekken

nog een andere zoort van Canari-boomen^

die zeer kleine Cayiari-Friigten geeft, en
die gemeenclyk dcOliëagtige Canari-boum

genaamd werd , dog de Traan , of Hars,

uit dezen Boom druipende, is heerlyk,en

Jmberagtig van geur, fchynende wel een

zoort van Galcdoepa te zyn. Hy is hier

zelf zeldzaam.

Wy vertoonen van den zclven een tak

met de Vrugten op No. XXXIX.
Met een woord moet men hief zeg-

gen , dat alle de andere Cannri-boomen

mede Hars geven, gelyk wy bevorens in

't befchryven der zelve aangemerkt heb-

ben.

Onder de Hars- en Gom-homeit is de
Cawfer-boom mede een van de voor-

naam fte.

Hy valt in Japan; dog de bcfle heeft

men op de Wefi-Kufl van Smnatra , van
Priaman tot Baros toe , een Land- llreek

op den Noord-Ooll-hoek van dat Land
gelegen , en zedcft vyf en twintig jaa-

ren herwaards heeft men die Boom ook
hier aangequeekt, onder de naam van de

Japanfche LawWiier-bóom.

Damar-
Hitain-

boom.

DeWit-
zwaite

Damar-
boüin.

De Olie-

agtige

Canari-

boom.

De
Camfer-
boom.
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DeCami-
ri boom.

Hy werd, na zes of zeven jnren , on-

trent twee vademen hoog, en een been
dik, maar met 'er tyd hoog en recht,

hebbende een kleine kruin j en veel

dunne tal<jens , met enkele bladeren
,

die zeer wel na een Nagel - blad gcly-

ken , en zonder ordre aan deze tak-

ken ftaan , ontrent vier duim lang
,

een breed, boven glad, beneden blaauw-
agtig, en fyn-geaderd, in 't midden een

dikke rib^ en ook dwars - ribben heb-
bende.

De fchors is dun, enrosverwig, heb-
bende ook vlerken beneden.

Het blad heeft een Specery-fmaak , en
riekt llcrk na Camfer.

Deszelfs bloeflem is klein, en wit

,

gevende een ey-vormigeVrugt als de Ba-
kelaar'j dog zonder fmaakj hoewel men
die eten kan,zooweIgroeri, als geconfyt.

Wanneer deze Boom re^ht zyne Cam-
fer geeft, werd het voor r \ioor de Su-
piatranen verbqr^n gehou. \. Dog dit

is bekend , d .j^y deze Ha lof Gom 't

geheele jaar C^ox niet geeft. ^Zy valt 'er

niet overvloedig , en met gfcen grooter

ftukken, dan die van een lid eens vin-

gers , die men tuflchen de fchors ont-

dekt, en de Cabega^ of 't Hoofd ^ noemd.
De ftukjens , als Peper-korls , noemen
zy de Bariga^ of de Buik; en dat gene,
't welk als zand en meel is,deP^o , of de
Foet.

De "Japmfche Camfer valt veel flech-

ter, als die van Baros ^ en daar de eerlte

maar twee Ryksdaalders 't pond koft
,

zoo moet men voor een Cati Malajoe
,

doende drie HoUandfche ponden , der-

tig of veertig Ryksdaalders geven. De
Camfer zelf is zeer verkoelende.

Van de Japanfche konnen wy een tak

vertooncn, dog laten dit na, om dat die

Boom reeds in 't I. Deel van de Hortus

Medicus Jmflelodamenfts fol. iSf. cap.

xci. gevonden werd.

Daar valt in 't Eiland Jmboina^en ook
op Boero, en Bonoa^ een Boom, de Ca-
miri-boom genaamd, hoewel men die veel

overvloediger op Java, en in de Moluc-

cos, vind.

Hy werd niet hoog-, maarredelyk dik

van ilam , mooy groot van blad , dat zes

of zeven duim lang, een hand breed, met
een breedc rib in 't midden, en ook met
cenige fchuinze dwars-ribben en fyne a-

dertjens tufTchen beiden voorzien is.

Het is vaal van boven , maar donker-

groen beneden , en hangt aan een lange

dikke Heel.

Tuffchen dezelve in komt de bloeflem by
korte trosfens , met drie of vier bloemt jens

voort, bcflaande uitvyf fmalle blaadjens,

hebbende in 't midden geelc fnazeltjens,

waar ontrent eindclyk een breede ronde

Nog ver-

fcheide

olieagtJge

Boomen.
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Vrugt komt , die wel na een dubbe-
Ie Nooten-Mufcaat gelykt , dog klei-
ner en groener van verw is. Aan yder
dun takje ziet men maar cene Vrugt ^cri
zomtyds twee dicht by een , zommige
enkeld, zommige dubbeld , waar in ook
een korl valt, of wel twee in de dubbele.
Men kan dit ten naaften by zien aari

de Camiri-tak , die wy met zyne Vrug-
tcn op No. XL. vertooncn.

De fchoongemaakte korls werden, voor
al_ by de Ja'vaancn en Macaffaaren , tot
Kaarllcn gebruikt , rtam pende, en men-
gende die met wat Kattuen of Calappus-
bolfler, knedende dat als een dikke ongel
te zamen , die zy om ftokjcns winden

,
en zoo ontfteken; dog de luye Amboine-
zen willen 'er zoo veel moeite niet aan
doenj maar rygen de korls maar by een
en branden die zoo. Zy waflchen 'er ook
hun hoofd mede, in plaats van met 't

CaJappus-pit . Ook werd 'er Olie van ge-
kookt, om hunne Spyzen mede te bra-
den , die zy , oud zynde , tot Olie in
hunne Lampen gebruiken.

De Pangi-büom , is een zeer hooge
recht-opgaande Boom, geeft een groote
Vrugt, uit welke Olie gehaald , die in

de Lampen , en ook anders
, gebruikt

werd.

De Jmpac-hoom geeft mede eenige
harde Hars, die geel, en zomtyds wat
Citroen-vci"wig is. De Boom is tweedcr-
ley, zommige zyn groot , zommige klein
en fmal van blad.

De laatfte werd ook de groote Genda^
roe£a genaamd , vcrfchillende zeer wei-
nig van de voorige jimpac-boom.

Wy vertooncn 'er een takje van met
zyn Vrugten op N°. XLL

De Bkem-gevetide Boomen.

Men heek hier te Lande ook groote Bloem-'

Boomen, die op zekere tyden zeer fraaye Zoomen,
welriekende Bloemen geven. De

Zoodanig is de Canai/ga-boom , die re- Cananga^

delyk hoog , fraay van Aam (die zomtyds •'"o™-

een vadem in 't rond dik valt)engraauw-
agtig van fchors is.

De bladeren zyn in reyen aan lange

takjens tegen malkandeicn aan gefchikt,

vallende wel zoo lang en breed , als

een Perfiken - blad , fpits , en vol rib-

ben.

De bloeflem , of Bloemen , vertooncn

zich hier en daar tuflchen de bladeren ,

by bosjens, gclykende wel ccnig geel of

C)rangie Lint, dat na beneden hangt, be-

ftaandc uit zes lange fmalle ilappe blaad-

jens, die ruim een pink lang, en zoo

breed zyn.

Hare rechte verwc is in 't eerft bleek-

geel , hebbende boven op als een Pe-

Dd
I

per*

De
gemeené
Genda-
roeir»-

boom.
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pcr-korltjc , waar uit de Vrugt komt.

Zy zyn zeer ftcrk van geur , die zy o-

ver de gantfche weg, daar dezen Boom
ftaat , voor al tegen den avond , ver-

fpreidcHi dog zy zyn van verwe wel 't

aangenaamlL
De meclte Bloemen vallen zonder Vrugt

te geven (weinige uitgezonderd) af, en

werden verzameld , tot Ruikers voor de

jonge Juffers, om die in haar hoofd-hair

te dragen.

De Inlander droogd die ook wel, om
ze onder zyn Tabak te rookcn , of om
ze met Pinang te eeten , doende een

blaadje by de Siri.

Zy dienen ook om de Groente-boogen
op de groote Feeften 'er mede te vercie-

ren, en voor .al werd 'er een Olie uitge-

trokken, die zeer fterk
,
geurig, en te-

gen veel quaalen, uit koude ondlaande,
dienftig is. De Inlander gebruikt deze

Olie wel onder hunne Pinang^ ook men-
gen zy die al mede onder hunne Bobori.

De wilde veifchild niet veel van de

tamme , waar van wy een tak op No.
XLII. vertoonen.

De Tsjampakka-boom is mede zoo eèn

Bloem-boom, waar van ook een tamme,

en een wilde zoort is.

De tamme is een lage Boom ,
gelyk

een gemeene Jppel boom , diens takken

weinig , en niet zeer uitgebreid zyn.

De bladen ilaan meeft in reyen fchuins

tegen malkanderen; dog in geen nette

ordre , en ook zoo veel niet aan een

tak , als aan de Cananga-boom. Zy zyn

ontrent een fpan lang } wel twee duim
breed, zeer fpits , llyf en glad , maar
met eenige weinige fchuinze ribben, don-

ker-groen , als zy oud , dog lichter , als

zy nog jong zyn.

Tuflchen de zelve in ziet men de bla-

deren twee en twee by een op eene rteel

te voorfchyn komen. Het zyn eerll lan-

ge fpitze knoppen, waar uit daar na een
Bloem , byna als een Narcijfus , komt

,

zynde een bosje bladeren byeen, dat vry

korter, als de Cananga- bloem-, dog bree-

der is. Yder Bloera is van vyftien of
zeitien blaudjens , die dik , zacht , en
waar van de vyf bultende ontrent een

halve vinger lang zyn. Dan komen 'er

nog vyf, die wat langer zyn , binnen in,

en de vyf allerbinnenlte zyn de kleinftc,

en fluiten, zeer fpits opgaande, tegen een.

Zy is hoog-geel , of Orangie van ver-

we, zeer lieffclyk,dog wat geil, en van

verre wel zoo aangenaam , als de Canan-

ga-bloem, trekkende wat na de Narcijfus-

reuk.

De Inlander pryft dezen Bloem zeer

}

dog zy komt ons in 't ecrft al wat flerk,

en onaangenaam voor ; en de reuk ver-

vliegd ook met 'er haaft.

Uit 't raiddelfle pilaartje van deze

Bloem komt daar na de vrugt voort, uic

yder knopje een , ter grootte van een

Paarl-, oi Mufcadel-diuif, zynde bleeke

ruige Bezien, waar in zeven of agt roo-

de hoekige korlcn, byna als die van de

Granaat , zyn, in welke een harde drie-

kantige fteen is.

Deze Bloemen en Vrugten ziet men
byna'tgantfch jaar door aan deze Bloem-
boomcn. En 't is iet zeldzaams, dat uit

cene Bloem verfcheidene Vrugten voort-

komen.
Op Java heeft men een zoort , vart

deze Boom niet verfchillende, dan dat

de Bloem licht-Violet van verw , en vaü

zeer weinig reuk is. Ook heeft men op

Bah zoo een witte Tsjampakka-bloem , die

wat kleiner dan deze valt.

Deze Bloenfen zyn meefl van 't zelve

gebruik, als/ Cananga-bloem. Zy flroo-

yen ze oo!» Jiare kiften, koffers, bed-

fleden, ofV, > hare fldS^^laatzen, alzoo

zy zeer vcf'^ een lekke^Ti en fterken

reuk zyn. l y rygen die aali fnoeren tuf-

fchen de Moegn , of Manoor-bloemen
,

plaatzendc een 1sjampakka-bloem tulTchen

een rifl: Manoor-bloemen van een fpan

lang, woelen die dan om haar hoofd-hair,

en hoofd , of laten zoo een rifl ook
wel ter zyden in 't oor afhangen.

Zy trelcken uit deze Bloemen en bla-

deren , een fchoone Olie , die mede veel

nuttigheden heeft , of zy mengen die

met Clappus - olie , waar mede zich de
Vrouwen , na 't walTchen

,
gemee-

nelyk gewoon zyn te ftryken , en het

hair, hoofd, en ook wel 't lyf te zal-

ven.

Zy werden ook tegen 't Graveel (hoe-

wel men dat hier weinig kend) en de
koude pis gebruikt. Ook geeft men de
fchorfTe een Kraamvrouw wel , om de
Na-geboorte te gemakkelyker te voor-
fchyn te doen komen.

Hier is ook een wilde Tsjampakka-büor»,

bekend, die gemeenelyk veel rechter,

en hoogcr van flam, dan de tamme is,

maar anders den zelven in alle deelen

gelykt, dan dat hy wat grooter en bree-

der van blad is.

Onder de fraaye Bloem-boomen mag De
men met reden ook de Nagafari-boom , Nagafari.;

die zeer gemeen op Java is , wel tellen, l^oom.

Hy is van een matige hoogte , heb-
bende redelyk veel takken , die zich
mooy vcire uitbreiden, en een zeer fraaye

gedaante met hare dichte, fchoon fmalle,

bladeren aan dien Boom geven. Zy wer-
den zeer veel om de fchaduwe ontrent

de huizen, of op deze en gene Pleinen,

geplant ,cn voor al om delieffclykegeur,

die de Bloemen van zich verfpreidcn
,

hoog geacht,

Hy
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De
Tand-
jong-

Dooin.

Ziet men nogeenige kleine blaad-

niet ecnige Za'ud-

. \ een ^-
ipf na een

dubbelde

Hy valt gefcheurd , en bruin van fchors,

zomtyds wel wat nadengeele trekkende.

Het blad is byna of 'nieii een fVilgen

'blad zag j dog 't is wel zoo klein
,

pa^

een vinger lang, en wel zoo Ityt, byna
als dat Van de Steen-Hars , zynde van
boven groen; dog beneden wat vaalag-

tig en eeiiigiiins tyn- geaderd.

De Bloem valt ontreht als een kleine

Tyloos y 'oi yinjelier ^ hebbende vier olt'v.yt

dikke blaadjeiis , die wat hol van binnen

zyn,en op een breed voetje rtaan,envan

binnen

jens, en inazeltjens
,

jens, i'iirz geAaamd. ...

üc Bloem riekt byna als de Cöfl'us ' lii'

dicus^ of (gelyk het by den Inlander ge-

naamd werd) als de Poctsjvc , en de ge-

aroogde biaderen van de Bloemen, die

icer wel na Foeli gelykcn, vierden open-

baar verkopt.

De Vrugt gelykt wel w,

ker oi' Ejkel^ die. .x«it fpits is

kleine Cuftanie /jJfkbbende ee

harde korl.

Wv vertooneii dezen Bootn met zyn
Bloem op N°. XLIII. E.

Deze Bloemen en Zaaden hebben me-
de haar gebruik in de Genees-kunde, die-

hendè ook onder de Bobori , of zalve , ,

waar mede den Inlander zyn lyfbelhykr,
\

behalvcn dat de Sari , of Zaaden , ook in

deze en gene dranken ingenomen werden.
Het voornaamfle nogtans , waaróm

die Boom geplant werd , is om de geur

der Bloemé,en om zyn fraaye fchaduwe.

Een van dê cicrlykfle Bloem-boomen
is , die de Inlander de Bonga Tadjong-

boom^ dat is, de Boom der fpHze Bloemen,

en die de Portugees Foulha Kaukinotmd.
!Z,y draagt ook de naam wel van Bonga-

^atJoe, of van de Tyd-bloem ^ en Bonga

Ampat Djam , of de F^ier Uuren- Bloem
,

om dat zy 's namiddags tegen vier of vyf

uuren zich eerfl; bcgind te openen.

Geen Bloem is bydc Makyers hooger,

dan deze ,
gcagt, om welke reden ook

veel Boomen der zelve langs de grachten

van Batavia geplant zyn.

De Boom is zeer recht van ftam , re-

delyk dik , niet rond, maar meeft hoe-

kig , ruig en geborften van fchors
,

bellaandc ook wel uit verfcheide ftam-

fnen by een. De takken loopen zomtyds
dwars af, zomtyds wat fchuins op , en
aan yder fteeltjen is maar hier en daar

een groot blad, yder alleen, vier duim
lang, twee breed, zeer groen, met rib-

betjens , wat glimmende , met eenige

Iioeken , en voor aan de middelfte hoek
Wat uit ftekende.

Tuflchen de blaadjens in vertoonen

zich drie of vier, dog meeft twee knop-

jens , waar uit kleine bloemtjens met

il J
I vier of vyf blaadjens te voorfchyn ko-
men.

JVIen kan den Boom, en bloemen op
No. XLIV. na 't leven afgetéekend zien.

De letter ^.vertoond, hoe zy 's mor-
gens, .5. hoé zy 's middags , en C. hoe
ly 's avonds is.

Deze Bloem draagt haren naam na dê
menigvuldige fpitzen , en hoeken , die

zy heeft.

Hare Verw is wit, trékk ebde wat na
aèn gecle , wcrd^iicc donker-geel . als

zy droog werd. Zy is fterk en iieffelyk

van reuk , hoewel men die niet verre

rieken kan, en men ziet ze meeft 't ge-
néele jaar door. Zy opend zich by dag
weinig ; maar tegen 't ondergaan van de
Zon, of met het vallen vanden avond,
gaan zy in menigte open , dat den gant-
fchen nacht duuid, en tegen den Morgen-
ftond , of ontrent 't laatlle Haanen-ge-
kraay, vallen zy ook in menigte af. E.n

dat gefchied zoo vervolgens dagelyks.

Als nu de Bloem 'er afgevallen is, zoo
komt van 't knopje, dat 'er aan blyft,

een Vrugt als een kleine O/y/ , die cerft

Orangie,en daar nagloeyend-rood werd,
hebbende onder een dunne huid een hoog-
geel, droog, ziltig en t'zarnentrekkend

vleefch, dat men ook ecten kan (hoewel
de Vrucht flecht is) en van binnen een
fteentje , dat wat dikker en langer , als

dat in de Tamarinde is.

Men rygt de afgevallene bloem aan

lange fnoeren , aan gaat jens die reeds

in die bloern zyn, zoo dat men 'er niet

veel moeite mede heeft, en dan wer-
den zy al mede in 't hair, aan 't hoofd,
of om den hals gedragen , ook ftrooyen

de jonge Juffers die wei op haie bedden
en klecdcren , om 'er een lekkere reuk
en geur van te hebben. .

De korls zyu ook goed, om 'er een
Olie, byna als de Lyn-Zaad-Olie^ uit te

haaien.

Men heeft van deze Èonga-Tandjong

ook nog een wilde zoort , die wel zoo
hoog , en zeer recht opgroeid , dicht

van takken aan de kruin, hoewel kleiner

en fmaller van blad. Dog deze valt 'er

niet overvloedig, dienende, als een zoort

van Lol,in-hout,vee\ tot timmerhout, en
voor al tot 't maken van nagels van hun-
ne Vaartuigen, trekkende des zelfs verw
wat na den paarfen en bruinen. Dc
Een fchoone Bloem- boom is ook de LinggoaJ

Linggoa-boom , behalvcn dat het hout in ''"om.

zich zelven zeer geurig is.

Men heeft verfcheide zoorten van

Linggoa^ te weten, het witte, het roo-

de, en het fteen-harde Linggoa.

De Boom , die 't roode Linggoa geeft,

is hoog en zwaar, wat pebogen, en vry

dik van ftam, aan welke zich beneden

vccl
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veel vlerken, van de wortel boven de grond

vertoonen , hebbende gladde zappige tak-

ken, en lange bladeren, wat na een hert

gelykende, agter rond, voor Tpits , on-

trent vier duim lang, en half zoo breed,

vol dwars-ribben , met een triflc groe-

ne verw , vertoonende zich glad en

fraay in 't oog. /
TufTchcn deze bladeren ni Komt zich

in Auguflus de- bloem by lange troiïen

vertoonen, zeer veel in getal by een , en

uit drie blaadjens beltaande, onder Wel-

ke het bovcnfte het breedlle is , en wat

na buiten toe gebogen ftaat, hebbende

van binnen veel fyne fnazelcn met geele

knopjensjdieeen byzondere lekkere geui:

van zich verfpreiden , en vertoonen-

de in de kragt der bloey-tyd als een

fchoone geele kruin. Van de zelve ko-

ïnen in Februari platte V rugten , (als of

Vcrfchei- het dikke fchyven , of bladeren waren)
de zoor- voort , die de grootte van zekere zoort
^^"' van platte Boonen hebben , die ontrent

een Daalder groot zyn.

Het hout van dezen Boom is pas onder

de fchors ten dccle wit, en daar na rood,

ja zoo rood, dat vecle het al mede voor

rood Sandd-hout houden ,
(hoewel het

veel grover van nerf is) hoedanig van

verw ook de vlerken van dezen Boom

,

of de wortels boven de grond zyn , die

zeer veel tot kift-plankcn gebruikt wer-

den, om dat zy fchoon gevlamd, en gea-

derd vallen.

Het hout van de ftara heeft een liefFe-

lyke Specery-reuk, en werd nu en dan,

niet alleen tot deze en gene kleinigheden

verwerkt ; maar van 't zelve , en ook
van de volgende zoort werden veel bal-

ken, en ileilen tot huizen gekapt , ook
tot allerley timmerwerk gebruikt wer-
den j hoewel de derde zoort nog de belle

van duur is.

Het witte Linggoa-hoiit verfchild nier

veel van 't voorige, dan dat het grooter

en langer van blad is, hebbende anders

in alles meeft een groote overeenkom II

met het roode , dog 't hout valt bleek-

geel, is ook voofer en grover van draad,

zomtyds wel iet van de roode verw , en
ook zomtyds wel niets daar van heb-

bende , zoo dat 'er van 't witte twee
zoorten fchynen te zyn.

Zoo men in dezen Linggoa-hoom , en

voor al in de takken, kapt, loopt 'er een

rood zap uit, dat daar na gelyk als een

donker-roode Gommc werd.

Daar is nog een derde zoort , Linggoa

Batoe^ oi Steen- Linggoa^ genaamd , niet

veel van de voorige Boomen verfchillen-

de, dan dat het kleiner en ronder van
blad , grooter van Vrugten , en veel har-

der en vader van hout is. Ook bloeid

die in O^ober , of Nox'ember , en valt

die ontra^

wel halt

mcell op de hooge Gebergten van Ce*

yam.

Het hout van dezen Boom is veel

zwaarder, als 't andce , zinkende als een

Heen, in 't water, AL men 't zelve be-

komen kan, houd men het vooreen van
de allerbefte timmerhouten.

Een fchoone Boom is ook de Zee- DeZee-

Eintangor-boom ,
juill niet van flal , of Bintan-

ftp.m , maar van bloeffem en bladeren.
^^^^^

Hy werd ook wel de Cajoe-Maria-boom
genaamd.

Hy vertoond zich gemeenelyk ontrent

't Strand, nooit recht j maar doorgaans

hier of daar op een hoek, hangende al-

tyd wat over na de Zee.

Hy is dik van Ham , zoo dat 'er zwaa-
re en breede planken van gezaagd wer-

den, en 't hout is immers zoo hard als

llcen , om het te zaagen , fchoon van

vlam, geel /en glad als geele zyde, wan-
neer hetjf 'l gewerkt werd.

Hy v*!- Jik v;ui ukken, ruig en vuil

van fcho|\, dog zee7\^~hoon van blad
,

t zeven of ag^ luim lang , en
:oo breed , boven vaalagtig-

groen,dog beneden vry geeler zyn, heb-

bende een groote rib in 't midden , vol

dwars-adertjcns , beneden driekantig en
fcherp, flaande tegen malkanderen aan,

en zoo een kruis makende.

De witte bloeflem , die vry flerk , en VerfeheU

byna als de iia'itte Leli riekt , komt aan ^^ zooi-

de takken voor aan , en tuflchen de bla- '^"'

deren in December te voorfchyn , met agt

of tien witte ronde blaadjens, van wel-

ke de twee buircnfte de andere in zich

als befluitcn, hebbende van binnen ce-

nige geele fnazelen of draaden , in 't

midden van welke een roodagtig knop-
je is, op 't welke zich een wit draadje

vertoond , v.'aar uit daar na de Vrugc
voortkomt, die ontrent zoo groot, als

een witte Pruit?! , dog ryp geworden
,

rond en geel is, meteen korl van bin-

nen , byna als die van de Tsjampeda~

ba; dog wit van buiten, en zeer olieag-

tig van binnen, gelyk men 'er die ook,
al vry dik zynde, uitpcril, en die in de
fchors mede gevonden werd.

L'it de flam ,en boom , komt ook een
wit zap, als melk, zeer kleefagtig.

De bloemen dienen mede voor de jon-

ge Jufiers, en de liet hebbers, om ze in

't hair te dragen, of om 'er de bedden,
kleederen, enz. geurig mede remaken.
Ook werd het zaad in de Gences-kunde

\'oor zwakke Kraamvrouwen gebruikt,

om 'tin dranken in te nemen.

Het hout is een van de duurzaamfteen

fraayftc timmerhouten, die 'er in'tBofch

vallen , en ik kennc 'er geen , dat zoo
hard, als dit, is.

Daar is nog een inilde Bintangor-boom ^

die
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die in de diepfte Boflchen, en boven op
de Gebergten hier valt j maar die zeer

veel van de voorige verfchild : want hy
is zeer recht , fraay , en niet al te dilc van

ftam , hebbende een blad van lengte als

de voorige , dog i'maller , en flyver , dan de
Zee-Bintangor , dog voorts byna even eens.

Deze valt effen en geel van Ichors , en

heeft een bloem byna zoodanig, en op de

zelve tyd , als de voorige > dog maar van
vyf ronde witte blaadjens j en zoo fterk

van reuk niet , hebbende een ronde Vriigt,

die ook ongelyk kleiner is, en geen Olie

geeft, gelyk ook de fchors,nog de bla-

deren geen Gom uitleveren.

Het hout werd tot Maften en Reeen

,

en ook tot Sparren van daken gebruikt,

dog men houd het egter zoo duurzaam
t voorige.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
met , als

met de V rugt er aan op N". XLV.

Verfchei-

de andere

Bloera-

boomen.

waar uit men van de andere zoort ecnig-

zins oordeelen kan.

Onder de '"^^llm-boomen teld men
mede verfch';jle zoorten van Gilaki-

hoomen , als de Zzvarte of Strand-Gi-

lala-booni^ die in Juli bloeid, zyn blad

wifleld en afwerpt, en dan een fchoone

roode bloem zeer menigvuldig geeft,bly-

vende zoo tot in jiuguftus. De wUte Gi-

lala-boom^ die in Oclober bloem geeft, en

de Water-GUala ^v-xn welke laatlte alleen

v/y een afteekening op No. XLVI. ge-

ven , waar in men ook des zelfs fraaye

bloeflem ziet, fl;aande altyd drie bloemt-

jens byeen , die in Auguftus voor den dag
komen > dog zy zyn niet zeer geurig.

Zoo zyn 'er ook verfcheide zoorten

van Boomen , die zy na zyn geduu-

rig weer nieuw uitbottend blad , Dahon
Bahroe^ dat is, het nieuwe blad .,noemen.

Deze, van welke verfcheide zoorten

zyn, geven mede een fraaye bloem, zyn-

de een zoort van geelagtige , eenigzins

rood gcltreepte klokjens , die wel een

D«
Kajoc-

Mata-
Bocta-

boom.

halve vinger lang zyn , en een dubbele

kelk uitmaakcn.

Alle de zoorten van deze en de voori-

ge Bloem boomen uitvoerig te befchry-

ven , zou my wel geen moeite wezen j

maar aan de Lezers, die alle van geen

Kruid - kundige genegentheid zyn, ee-

nigzins verveelen, en my ook verre bui-

ten myn beftek doen geraken, behalven

dat het Werk te groot werden zou.

Men heeft in Jmboina een Boom, die

de Inlanders Kajoe- Mata-Boeta ^ oï de

Boom der blinde oogen , noemen , om dat

de melk , of 't zap, by ongeluk aan de

oogen gebragt ,
ymand doet blind wer-

den , zoo men 'er ten eerft:en niet voor

is, behalven de vreezelyke pyn, die men
'er door lyd.

Men heeft van dezen Boomtwee zoor-

ÏII. Deel.

ten, htx. Mannetjen^ en 't Wyfjen ^ die
niet veel van malkanderen verfchillen

,

zynde een flegte boom van ftam , zeer
knobbelig, vol knocften, gefcheuid, en
zeer dikwils hol, zomtyds enkcld, zom-
tyds met veel ftammen opfchietende , en
veeltyds na ftrand toe overhellende.

Wtl Mannetjen ^ dat glad van takken
is , heeft bladeren ontrent vier duun lang,

en half zoo breed, met een middel-rib,

en weinig dwars-ribbetjens, z-ynde glad,

dik , wat fpits , en eenigzins , zoo
wel 't fVyfjen , als 't Mannetjen ; dog 't

laatfte mceft, getand.

De bloeifem, bleek-geel, komt tuflchen

de bladeren in voort, dog zy valt, zon*
der Vrugt te geven , af.

Wy vertoonen een afteekening van 't

Mannetjen op N°. XL VII. met de blocf-

fem 'er aan.

Het M'^yfjen is graauwer en ruiger van
fchors, meer geknobbeld, ook v/ai lan-

ger en fniallcr van blad , en zoo glad
niet, nog zoo fris groen.

De bloeflem en Vrugtcn komen in

Januari niet tuflchen de bladeren in, maar
aan de takken te voorfchyn, gelyk men
klaar aan de teekening op N°. XLVIII.
zien kan, als ook 't fatzoen der Vrugten.
Men krygt de Vrugtjens in Februari^

en ziet die langer, met kleine trosjens by
een aan de takken , zynde dritkantige

Bezien , hebbende nog drie hokjens van
binnen, en in yder een klein korltje.

Schoon de melk van dezen Boom, on-
voorzigtig behandeld zynde , fchadelyk

is, heeft hy in zich zelven egter verfchei-

de groote deugden.

Ontrent des zelfs holligheden , en
ontrent de wortels, heeft men knoeften,

die zeer vet zyn , en die in de gedaante

niet veel van het beroemd ylgelhout , en
Calambac verfchillen, gevende ook veel

Olie van zich , byna van geur van de
Benzoin , als 't gebrand werd. Ook
noemd men die wel Zee-jlgelhout . Dat
van de Mannetjens - boom is wel zoo
bruin , en olieagtig j dog met 'er tyd

verliell dit hout zyn geur.

De melk van dezen Boom is ook een

lyf- zuiverend middel, en doet dit , wat
fterk ingenomen , en met Pisang^ wat
van de fchors des zelfs, gegeten zynde,

van onderen en van boven
,

gelyk ook
de melk , als men een drup drie of
vier 'er van in andere melk doet ; maar
't moeten fterke menfchcn zyn, die dit

innemen , en voor al geen galagtige
,

want die doet het nadeel.

Men kan van dit hout een fchoone

Olie krygen, die heerlyk tegen allerlcy

fchurft is , als men die met wat Calap'

pus-Olie warm maakt , om zync kleef-

a gtigheid daar door te matigen.

Ec D«
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De Chinezen verkoopen veel van dit

% hout aan de onkundigen voor recht Ca-

iambac j dog die 'er maar wat kennis van

heeft, en die 't maar brand, ofprocfd,

zal aunftonds ontdekken , dat dit het

rechte niet j want ichoon beider fmaak

bitter is, zoo trekt dat van 't Calanibac

zeer fterk na de Citroen ^mxxk. ; daar 't

andere na den Jlo'é ^ en Jljjhu^ trekt.

Andere Behalven deze heeft men hier meer

zoorten Zoorten van Melk-gcvende Boomen,

J>"
waar onder de Poek-boom , de ivilde

2ap-gc-°^
^'^(^f'ggc-i'oom , en andere ,

geteld wer-

vende den , die haar gebruik ook in de Ge-

Boomen. nces- kunde hebben, en van welke zom-
mige wel tot timmerhout gebruikt wer-

den, dienende om planken, ribben, fty-

len, enz. van te zaagen. Ook zyn 'er,

die in plaats van zulken Melk , een zeer

kleefagtigc , of wel een roode vocht van

zich , en dus al mede hare nuttigheid

geven.

DeDraa- Onder deze is de Boom, die 't Draa-
ken- ken-bloed uitleverd , zeer vermaard > maar
bloed- gelyk 'er in /«f/«», en elders, verfchei-
coom.

tiene zoorten van Draaken-blóed bekend

zyn (beftaande een zekere zoort van

dien in koeken, een andere in kleine bol-

letjens , en een derde zoort in llompe

kegels, alle welke de M'i\tyexs Djernang^

of Draaken-bloed
.f
noemen) alzoo is 't zeer

waarfchynelyk , dat deze drie zoorten

ook van verfcheidene Boomen , of Hee-
ilers , voortkomen.

Men meend , dat het eerfte van een

grooten Boom, die zeer dik is, en die ik

aan de Caap der Goede Hoop in de Tuin
van de E.Maatfchappy gezien heb , voort-

komt ; dog het tweede van zekere zoort

van groote Rotang^ waar aan veel klei-

ne geruyte Vrugtjens groeyen , die ook
veel op Sumatra.) en elders valt, en die

daar Rotang Djernang , of Draaken-bloeds

Rotang , genaamd werd.

Wy vertooncn hem na 't leven met
zyne Vrugten op N°. XLIX.

Andere zeggen, dat dit bloed 't zap uit

de Roode Linggoa , of uit de Caleatour-

boom fis ^ alzoo die ook een rood zap uit-

leveren > dog ik bekcnne zeer geerne,dit

niet wel te weten , hoewel ik dat uit de

Rotang voor 't befte, en rechte, houdc.

Wy zullen van 't gebruik, en de nut-

tigheden van dit Draaken-bloed niet fpree-

ken, alzoo dit den Genees-kundigen beter,

dan my, bekend is.

De Onder alle zoorten van Boomen egter.

Vergift- die hier, of hier ontrent vallen, ken ik

^oom. geen fchadelyker , als de vogt van de

Macaffaarjfe Vergift-boom.

Dit hout valt zomtyds roodagtig,zwart,

en ook wel geel , welk laatfte voor 't be-

fte gehouden werd. Men heeft van de-

jjcn Boom een Mametjut en een Wyjjtn.

van
j

Deze Boom is groot, hoog, en

I
blad ,byna als een Lauwrier-blad .e^tx.-\x\A.

Ik heb van 't Mannetjen een tak in 't jaar

ió88. in myn hand gehad , die eerlt van

MacaJJ'ar gebragt was , en waar van ik

hier een teckcning op No. L. P. gelyk

van 't Wyfjen No. LI. R., geve.

Men zegt dat 'er maar weinig Boomen
van zyn, die in 't Land van Tutatte op
Celebes vallen , en dat men geen an-

dere, ais doodfchuldige, gebruikt, om op
zekeren tyd van 't jaar, als 't afgewind

is, na die Boomen te gaan, om 't vergift

van daar te halen. Ook getuigen de zel-

ve , dat 'er loover nog gras ontrent wafchr,

en niet, dan zeer verve van daar, ontrent

die ftreek gezien werd.

Dit Vergift moet met groote voorzig-

tigheid in Bamboezen ^d^^v 't allengsker.s

uit defchorsvan den Boom indruipt, door

zoodanige Perzoonen op deze wyze ver-

zameld werden , dat zy eerft hunne han-

den, hoofden, en uitcrlyke declen, wel
ter degen met doekeriX^^winden : want
zoo zy met hunne blo^ t handen dit

'er van wilden haaien , zouden zy aan-

ftonds hunne zenuwen en leden voelen

opkrimpen , en verftyven. Zy hebben
ook van tyd tot tyd bevonden , dat het

felfte vergift diglt aan de wortel zit.

Men vergadert dit zoo in verfcheide

Bamboezen , die dan op MacaJJar gebragt,

en door ymand van de Grooten en
Princen als een Heiligdom bewaard wer-
den, om 'er hunne fpatten en pylen me-
de te beftryken ; dog daar behoord ook
zeer veel moeite toe , om dat vergift in

zyn kragt, enbehoorlyke gematigdheid
van koude en hitte, te bewaren , alzoo

groote koude het zelve quaad, en al te

groote hitte het nog veel meer quaad

doet, zoo dat het geduurig op zyn tyd
diend gclugt te werden. Ook hebben
zy hare proeven 'er op , om te weten, of
't nog goed is. Honderderley zottighe-

den werden 'er van den bygeloovigen
Inlander by verhaald, die 't ons niet luft

hier aan te teekenen.

Als zy 'er hunne fpatten of pylen me-
de beftryken willen , moeten zy dat

eerft met 't zap van Lampoejang mengen,
en als het daar in niet als kookt en zied ,

deugd het niet meer.

Men zegt , dat dit vergift zoo fncl

in zyne werking is, dat het aanftonds na
't hert vliegt , en ymand ten eerften ter

dood brengt.

Radja Palacca, een van de magtigftc

Koningen wel eer op 't Eiland Celebes

^

heeft daar van eens eenige figtbare preu-

ven gegeven, door twee doodfchuldigen

met eenaangeftrecke en vergiftigde Kris

een fteek vooraan in den duim , dat 'er

maar even 't bloed uit quam, te geven,

ifvtaax
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waar op hy onmiddelyk , of te gelyk op

cene en de zelve tyd , hunnen arm afkap-

pen liet i hoedanig het ook met twee
andere aan hunnen grooten teengefchied

is, terwyl hunne beenen op de zelve tyd

afgekapt wierden.

Deze vier menfchen ftierven kort daar

aanj dog ten bewyze, dat zy niet door

't afkappen hunner leden, en alleen door
de Ihelle werking van dit vergift, ge ftor-

ven waren, liet die Koning ze aanllouds

openen , en men bevond hunne herten

alle vier fterk vergiftigd , zoo dat de
Genees-kimdigen oordeelden , dac zy daar

door, en niet van die wonden, geilor-

ven waren.

SESDE HOOFDSTUK.

BOomen , tot timmerhout. De Djati-boom, i9^ Yzer-hout-boom. De Nani-
boom. D.' Samar-boom. De Cofaffa- en de Roetoe-Pia-boom. De Sicki-

boom. Z)^ Titi-boom. Z)^ Samamaboom. i)e Da>''an boom. D.' Tikos-boom,
De Kore-boom. En meer andere zoort'ti van bout. DeCajoe Ama^s- f«Lübe-boom.
De Aroepa-Halaur-Surcn- en Ewafla-boom. De Lolan-waran-boom. De Cajoe
Koeda-boom. De Cafuwaris-boom. Mangi Mangi-boomen. De Cajoe Tahi-
booip , enz. Uitmuntend Ambons timmerhout . De gemeene Ebben-boom. De
graauwe zoort.,^ zelfs. De tvitte zoort. De Lafli-boom. f^erjcheide balfaard-Eb-

Den-boomen.|;^i? Lolin-boom. De Salemoeli-boom. Wilde Bofch-boomcn. De
Grootbladig-e Waringin-boom. De Kleinbladige Waringin-boom. De Bitsjaar-

boom. Ferfcheide andere wilde Boomen. De Cajoe Langir-boom. De Wilde Na-
gel-boom. De Coelit-Papedo-boom. De Polot-boom. De Waran-boora. De
Ay Afl'a.

Boomen

,

tot Tim-
merhoiit

dienende.

De Djati-

^oom.

Booinen^ tot timmer/jout dienende.

DUs verre gezien hebbende
,

wat zoortcn van Vrugt-boo-
men Jmbüina , en de naburi-

ge Geweilen, uitleveren , die,

of voor de fmaak , 't zy tot

fpyze of drank, of tot een geur, als Spe-

cery-boomen, of tot andere dienlten, als

Hars- Melk en Vogtboomen, nuttig-

heid , of gebruik hebben , zoo dienen

wy, om ons bellek te volt^en, nu over

te gaan tot die zoort vAn Boomen , die

tot het Tnnmeren en Bouwen van Hui-
zen, Schepenen mindere Vaartuigen, of

tot het maken van fruay Huisraad, voor-

namelyk gebruikt werden.

Men kan deze Boomen weder in twee

zoorten onderfcheiden, of in de gemee-

ne, die maarflechte, dog fterke , of in

keurlyke, fraaye, zeldzame, en de meeft-

geagtile houten geven.

Onder^de eerlle komt ons het Djati-

hout voor, als een zoort, die , om hare

gelykheid met ons Eyken-hout .^ verdiend

hier eerll geplaatft te werden. Men
wil, dat dit woord in 't Javaanfch duur-

zaam beteekend , dat wonderlyk wel met
den aard van dit hout overeenkomt.

Het is een Boom , die hier van 't Ei-

land Java gebragt is. Hy werd in de

Hortus Malabaricus in 't IV. Deel afge-

beeld.

Het is een van de hoogde Boomen des

Wouds, die men op Java vind.

Hy werd mede in \ Manuetjencn fFyf-
jen ondericheiden , dat men alleen aan '£

hout onderkennen kan.

Hy heeft een zeer groot blad, dat, nis

hy nog jong is, wel drie voet lang, en
ontrent twee breed werd , agter fpits

toeloopcnde j dog dat voor rond is.

Boven op is ditblad donkcr-groen , zeer

ruig en icherp ; dog onder graauw en
wollig, vol dikke ribben, die zich veel

daar op vertoonen.

De bladeren ftaan tegen malkandéren
aan , ende de vier maken een kruis , ver-

toonende zich aan lange, rechte wollige

takken, hoedanig doorgaans de Ichorfle

van den Boom is. Ook is 't zap, dat uit

dit blad komt, bloed-rood.

De witte bloefTem komt in het droo-

ge Zaizoen met breede troffen , zynde
zes witte fnazelen met zesgeele knopjcns

'er in} dog de Vrugt komt uit een ander

knopje , dat 'er in 't midden itaat , in

November op Java voort , dog in Ambon
bloeid hy in April

.^
of M'iy.

De bittere reuk en fnaak , die in bei-

de deze houten , zoo wel van 't Mannet-

/>«,als van 't H'^yfjen., is^ veroorzaakt, dat

'er nooit de worm in komt, zoo lang 'er

maar eenige reuk by is. Het hout van

't Mannetjen is donker-bleek niet veel

JEe z ftree-
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DeYzer-
hout-

boom.

ftreepen overlangs , en gemakkelyker te

bewerken , dan dat van 't IVyfjen , dat blee-

ker, min gclbeept ,hairiger,cn moeye-
lyker om te zaagen is.

Deze Boom leverd het fchoonfte hout

uit , dat men wenfchen kan , om Sche-

pen, Huizen, Kiften, Zolders, Kaflen,

Kabinetten, en allerley ander werk, 'er

af te maken, zynde als het Indifch Ey'

kenhoiit^ en een van de duurzaam (te, die

men vind.

Gelyk 'er op7«'y^,en elders , gantfche

Boflchen zyn, alzoo geeft dit hout daar

ook een grootcn handel, aangezien 'er

Scheepsladingen met Balken, Planken,

Ribben , enz. van allerley dikte, en

lengte , voor al op Rembang , en meer
plaatzen , van gezaagd , en na Bata-

via , en elders , vervoerd werden.

Men vind vreezelykc dikke Boomen van
dit hout , en ik heb ongemeene brcede
en lange Kift-planken 'er van gezien. Hy

mede , en

veel

tierd zeer

getal

,

m
wel} do;

alzoo zy

overce-

valt hier

zyn nog
maar onlangs geleden hier van
bragte Zaadcn geplant zyn.

Wy hebben dezen Boom wat breeder

befchreven,als wy andere van deze zoort

meenen te doen: want alle de timmer-
houten , in 't byzonder te befchryven

,

zou dit alleen tot een groot Werk doen
groeyen , dat men hier uit zal konncn
bezeffen , vermits de oude Heer Rum-
fhius in myn tyd, of een weinig te voo-
ren, een klein houte Kabinetje heeft la-

ten maaken, by hem de Bedelaars-Man-
tel genaamd , waar aan by de vier hon-
derd zooi ten, alleen van fraaye en keur-

lyke timmerhouten verwerkt waren, en
't geen door zyn Ed., onder andere zeld-

zaamheden , in 't jaar löSz. aan den
Groot-Hertog van Tofc.men. Cofmus de

III. ^ gezonden is.

Zyn 'er zoo veel fyne, uitmuntende,

en fchoone houten in de Bolfchen van

Amboina^ wat moeten 'er dan gemee-
ne zoorten zyn. Wy zullen dierhalven

maar de voornaamfte opnoemen, die ec-

nigzins in haar gebruik befchryven , en

een afteekening van de gene,
hebben konnen magtig werden,
voegen.

Een van de voornaamite timmerhouten
in yimbon is de Tzer-hout-boom. Dit is

een fchoone hooge Boom , zomtyds bog-

tig , en zomtyds heel recht van ilam.

Hoe die van blad en Vrugt is, kan men
in de Hortus Malabaricus in 't V . Deel

zien.

Men heeft 'er mede een Mannetjen en

IVyfjen van. Het eerlle is tot bouwen
het befte, en werd met 'er tyd bruin

,

of rosagcig , gevende een van de voor-

naanaltc timmerhouten tot het bou-

die wy
'er by-

wen van Huizen, en tot het maken van
allerley Huisraad , tot welk laatite 't

Wyfjen beft is. Het is duurzaam hout
boven den grond , en zelf in den grond
onder water ; dog niet in 't water. Ook
is het veeltyds zekere hout-worm , en de
witte mieren (voor al , als 'er fpint aan
is) onderworpen.

De Nanï-büom is mede fchoon hoog, DeNani-
recht,en zo dik, dat twee mannen werk boom.

hebben dien te omvademen. Hoe de tak-

ken, bladeren , bloelTem en Vrugt van
deze Boom, zyn, kan men klaar genoeg
aan de teekening op No, LUI. zien.

Het geeft een fchoon, en byna onver-

gankelyk hout, zoo in als buiten 't wa-
ter , dienende den Cbineezeti veel tot An-
kers, en Roers. Het verduurd alle re-

gen en wind , ook weet het van de hout-
worm niet

,
ja het kan , zelf by ryden

van brand , zeer lang het vuur wedcr-
Jlaan. Oud zynde , kan 't , om zyn har-

digheia
,

niet gez.iagd , noch bewerkt
werden. Ook is het dsit^;\5;ga.jns moeye-
lyk te bewerken voor dcSvt^rynwerkers,
Kiften-maakers, enz. om dat 'er al hun
Gereedfchap op breekt. Op Macaffar
valt nog een byzondere zoort , die lek-

kere Vrugten, een fraaye fchaduw, en
veel nuttigheid tot timmerhout geeft.

De Samar-boom is mede een fchoone
hooge Boom , recht van ftam , en zoo
dik , dat men die als fchoone Maften
aanziet.

Wat blad en bloefTem hy heeft , kan
men aan de teekening op N°. LIV. zien.

Dit hout werd tot het bouwen van
Huizen en Schepen gebruikt , zynde
mede van een langen duur in en boven 't

water. Men heeft 'er ook een Mannet-
jcn en Jijfjcn van ; dog 't eerfte diend
mecft tot timmerhout, en valt rood.

De Cofajfoe-boom , die mede twee of
drie zoorten heeft , maar waar van 't

Maunetjen^ of 't roode , voor Vaartui-

gen 't befte is, heeft geen hooge, maar
een dikke ftam , die een byzonder goed
en duurzaam geel hout tot het bouwen
van Schepen , Huizen , enz. geeft , zynde
mede een van de zwaarfte houten , die hier

vallen. Om Kiften of Kafl~en te maken,
geeft het IVyfjen rechter en breeder plan-

ken. Men gebruikt het Roetoe-Pli-

boHt mede , naaft het Cofajfa-bout , tot 't

bouwen van Schepen.

Ontrent alle deze Boomen legt 'er veel

aan gelegen, om de regte tyd, dat men
dit hout kappen moet, in opzicht van
de Maan , wel te raamen : want , by waf-
fchende Maan gekapt zynde, komen 'er

witte Mieren in.

De Sicki-boom^ten van de hoogftc die

j

in 't Bofch vallen , is recht van ftam , en

I

zoo dik , dat twee of drie mannen die

pas

De
Samar-
boom.

DeCo-
fatToe- en
de Roe-
toe-Pia-

boom.

De Sicki-

booni.



En GEWASSEN van AMBOINA. ut

De Titi-

boom.

DcSama-
ma-
boom.

De
Dawan-
boom.

De
Tiküs-

boom.

DeKorc-

pas konnen omvademen. Daar is ook
een Mannetjen en IVyfjen van , van welke
't eerfle 't hardlte en rood is j dog 't

fcheurd lichter, als 't laat (Ie.

Het hout diend, om 'er allcrley plan-

ken tot het bouwen van Huizen van te

zaagen, zynde als een zoort van Baejen-

hout^ en van een fraayen duur, als zy
droog liaan j dog, in 't nat, de witte

Mieren onderworpen. Egter werden 'er

van 't JVyfjen wel Praauwen , en kleine

Vaartuigen
,
gemaakt.

De Titi-boom is mede hoog en dik van

ftam
, groot van blad , klein van V rugt

,

en byzonder goed wit hout tot het maa-

ken van de Ambonfche Praauwen , alzoo

't zeer licht is, uitleverende.

Een tak deszelfs vertoonen wy op N°.
LV. met zyne Vrugien. Van deze is

mede een Strand- zoort j dog die is niet

veel geagt.

De Samama-boom is mede een van de

hoogfle, recht en byzonJer dik van ftam,

zoo dat 'er m/:«TPcn planken van ettelyke

voeten in de-Middellyn van komen.

Hy heeit' veel knoellen aan zyn tak-

ken , ea een groot blad , byna als de

Djati- boom, ich) nende een baftaard-zoort

'er van te zyn,

Wy vertoonen op N°. LVI. een tak

tnet de ^ ruggen.

Deszelft hout valt geelagtig , en wat
na den roden trekkende , mede als een

zoort van Sicki- of als Baejen-hottt
, ge-

lyk daar van zeer veel planken tot het

bouwen van huizen, enz. gezangd wer-

den. Men heett 'er mede een Mannetjen

en ffyfjen van.

De Dawan-boom is mede een hooge

Ambonfche Boom , die geen der voorige

behoefd te wyken , zeer recht en dik

van rtam,en twee mannen hebben werk,

om deze twee of drie pas befchrevenc

Boomcn te konnen omvademen.
Men heeft drie zoorten van de zelve,

'het roode , 't witte, en 't fteen-hard

Dawan-hoHt. Het laatile werd voor 't

Mannetjen , en 't witte voor 't IFyfjen

gehouden.

Het is mede een van de gemeenfle tim-

merhouten , voor al daarom , om dat het

zeer gcmakkelyk te bewerken is , wes-

halven de Jmboinees 'er bok veel Hui-
zen van bouwd } dog 't moet met donkere
Maan, zal 't goed, en geen witte Mie-
ren onderworpen zyn, gekapt werden.

Het hout van ècT'ikos- oi Muizen-bnom
diend mede, om 'er Huizen van te bou-

wen, zynde een dikke Strand-boom,van

welke verfcheide zoorten zyn. Het valt

hier niet veel, en meeil op Hoewamohcl.

Het hout is geelagtig , wat gcltrcepi

,

vaft, en duurzaam.

Onder de valk en duurzaamc timmer-

houten teld men ook 't Kore-hout ^ zynde
van een Boom, die een hooge en dikke
Ham heeft; dog 't valt hier niet over*
vloedig, vveshalven het meeft tot Sty-
len. Traliën, Stoelen, en diergelyk klein
werk, gebruikt werd.
Zoo dienen ook de Nejff'at » EJfoir ,

Makilan^ Morfalla , en L.aharong-boon^
al mede tot het bouwen van Huizen en
Vaartuigen , en tot het maken van deze
en gene kleinigheden, en werd de Ttlen-

boom (zynde een zoort van Hujfur , die
mede goed timmerhout geeft) voor cetl

van de hardlte zojrten,en beter als Hup-
fur-hout ,

(dat mede zelden hier voor-»

komt) gerekend , waar onder men ook
den Cajoe-Siri-boom wel tellen mag, al-

zoo de bylen op dit hout wederomllui-
ten , dat ook de reden is, waarom de
Amboincezcn 't ichuwen, om dit te ge-
bruiken.

Daar zyn ook zekere Boomcn C joe-

Arnaas^ dat is Goud- hout genaamd, niet

zoo zeer , om dat de ichors geel van ver-

we is, als wel, om dat het van deGoud-
Smits tot Kooien het beft gekeurd werd,
alzoo 't zeer lang vuur houd,eneen hee-

ten brand geeft.

Het grocid aan een hoogen Boom, die

een vadem of twee dik is.

Men heeft 'er tweederley zoorten van,

en wy vertoonen de eene zoort op N°.
LVIl. met hare Vrugren. De tweede
zooit diend tot het bouwen van Huizen.
Dus heeft men ook andere zoorten van
houten, by den Inlander Cajoe Lobe ge-»

naamd, om dat zy dienen, om 'er toort-

fen, en fparren, af te maken.
De Aroepa-büom ^ die zeer hoog en dik

is , valt op de Ambonfche Gebergten
,

als een zoort van Berg- Bintangor-hout
j

dog lichter. Het werd zeer veel tot

maften vangcmeene Vaartuigen, die niet

te groot zyn, gebruikt, gelyk het Ha-
laur en Suren-hout ^óatazn een zeer hoo-
gen en regten Boom valt,tot hunne praau-

wen en kleine Vaartuigen, om dat het

zeer lang duuren kan, dient , dat men ook
van 't Ewaffa-hout zegt, alzoo 'er nooit

worm in komt.

Dus word het Lslan-If^aran-hout mee^
tot de nagels van hunne Vaartuigen ge-

bruikt.

De Cajoe-Cocda-boom , of de Peerden-

houts-boom^ is zoo genaamd, om dat hy
veel diend , om kleinigheden van doos-

jcns, peerden, en ander poppegocd, te

maken. Hy valt in Amboina zoo groot

niet, als op Java^ daar hy groote plan-

ken uitleverd. Deze Boom geeft een

fchoone groote witte bloem met vyf

breede blaadjens , die ah een ichoonc

roos uitmaken. De Vrugten waflchen

in lange fchillen,byna als dalrommeljiük-'

Ec
5

ke».

bootfi.

En andia

re zoor-

ten.

De
Cajoe-
Amaas-
en Lobc-
büom.

De Moi-
pn-Ha-
laur- Su-
ren en
Evvafla-

boonii

De
Lolan-

Waran-
boom.
De

Cajoe-
Koeda*
boom.
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De Cafu-

waris-

boom.

Mangi-
Mangi-
boomcn.

De Cajoe
Tahi-

boom.

ken. Wy vertoonen de bloem , en ynig-
ten,op N°. LVllL, zoo als zy op Z^«-

tavia, en op 't Eiland Edim^ vallen.

Onder de timmerhouten werd mede
gerekend de Cafwwaris-boom , die zeer

hoog , en zoodanig genaamd is , om dat

hy eigentlyk geen blad, maar een loof als

Cafuivaris-hair^ aan zyn takken heeft.

Wy vertoonen een tak van dezen zcld-

Zamen Boom, daar men gcheele Boflchen

op Cerarns Noord-Kuft van ziet, op N°.

LIX. met de Vrugtjens , byna als die

van de Cypres-boom.

Het is een goed , vaft, en duurzaam

hout, dog wat zwaar, en moeyelyk om
te kappen j hoe \' el anders goed tot

ftylen , ribben , en vooral dienftig tot

brandhout , veshalven 't veel tot de J-
raks-brandcrycn gebruikt werd , alzoo 't

een heete en langdurende kool geeft.

Ook diend de rchorlTe van dezen Boom
tegen de lammigheid. In de Vrugten
werden nu en dan A^ifitcd's , of zekere

fteenen
,
gevonden, die men zoo weer-

dig als een zoort van Edele gefteen-

ten hout, en aan welke de bygeloovi-

ge Inlander veel 'verborgen (dog , zoo

ik ftelle , ingebeelde) kragten toe-

fchryft.

Van den M««^/-A/i!?«^/-^oow, eigentlyk

meeft een (legte Strand-boom , heeft men
wel negen of lienderley zoorten Zom-
mige der zelve dienen tot timmerhouten,

als tot ft;ylen,of pallinaden,en andere tot

fparren , kromhouten , ribben , lleelen

van Gereedfchappen , enz. j maar wel

meeft tot brandhout, hoewel daar van

een byzonderc zooi t is , waar van wy
een afteekening op N°. LX. met des-

zelfs Vrugt geven.

Onder de timmerhouten zou men het

Cajoe T'ahi , of de Strond-bout-boom ^kon-

nen rekenen > dog om zyn vuile ftank

werd hy geheel verworpen. Wy vertoo-

nen 't zelve op N°. LXI. Diergelyken

zoort is ook Cajoe Coetana^ mede goed

tot ftylen, enz. dogom zyngrootc ftank

wil 't niemand gebruiken.

Onder de timmerhouten teld men ook
een Noejfalaoetfe Boom , Cajoe Somin ge-

naamd j en zeker hout , na zyne Vrug-

ten Tahi Oediing , of Garneelen-flyofit^ ge-

naamd. Als mede de Tinggoehng-boom.

Meer Boomen,tot dit gemeene zoort van

timmerhouten behoorcnde zyn 'er, maar

gclyk ik geerne bekennen wil , die alle

niet te kennen, alzoo verklaare ik ook,

dat het my niet lullen zou die alle na te

vorfchen, of op te noemen, en nog veel

min om die te befchryven, oordeelendc,

dar, 't gene wy dusverre hiervan ter ne-

der geftcld hebben, voorde liefhebbers

overvloedig genoeg is , om hen een denk-

beeld, van 't gene de lommerryke bof-

fchen van ylmboina, van deze byzonderc
zoorten uitleveren , te geven.

Kcuriyke en uitmuntende zoorten "óan

jimbons timmerhout

.

Dus verre van 't gemeene timmerhout uitmun-
gefprooken hebbende , moeten wy nu tend Am-
nog iet van de keurlyke en uitfteeken- bons tira-

de zoorten melden , die Voornamcnt-
""^"^ °"''

lyk tot het maken van Kabinetten, Kif-

ten , Kaflen , Stoelen , Ruft-bankcn
,

Ledekanten , Doozen , en honderdcr-
ley andere zoorten van.keurlyk Huisraad
dienen.

Hier toe gebruikt men het Rood , en
het Steen- Linggoa hout , dat ongemeen
fraay en heerlyk van vlammen valt. Ook
heb ik 'er planken van gezien, die vol

dobbelfteenen, andere weer, die als met
een heerlyke gloed vaji een brandend
vuur, zommigc, die als met een Bloem-
pot en een bloem 'er in bezet , en zoo
fraay waren ^ dat men vo«^"too eene planlc

vyftig, ja honderd guldoK feft zien ge-
ven. Alle de welke egter niet aan den
Boom vallen, maar uit zekere vlerken of
wortelen , zich pas boven de aarde ver-

toonende
,
gekapt wei-den ,

geiyk wy
bevorens in 't befchryven van dezen
Boom onder de Bloem-boomen al ge-
zegt hebben.

Een van defraayfte Boomen, waarvan Dege-
keurlyk Huisraad gemaakt werd, is dt mfene

Ebben-boom^ waar van veel zoorten zyn, E''''^"-

De gemeene Ebben-boom 'k hoog, regt,
°°'^'^'

fmal van kruin, en wat hoekig van ftam,
hebbende ontrent de wortel cenige vler-

ken, niet dik van fchors , die vnn bui-

ten zwartagtig en vuil-groen , en zeer
hard is.

De jonge Boomen hebben mede wel 't

Zivarte Ebben-hout ^óai eigentlyk 't hart
van den Boom is , dog in een Boom , een
dye van een man dik, valt het pas een
duim dik, zoo dat het zeer dikke Boo-
men moeten zyn, waar uit men het, een
halve voet dik in de middellyn, halen zal.

De bladeren vallen vier duim lang, en
anderhalve duim breed. Wy vertoonen
een tak daar van met zyn witte bloef-

fcm , en zyn goud-geele rype Vrugt
,

wat grooter als een Haze-noot^ op N».
LXll. De Vrugt komt 'er in 't vyfdc
jaar aan.

De Camean-boom werd mede voor een
zoort van Zwart Ebben-hout gehouden.
Het valt op 't Eiland Boero , en

men vind ongemeene groore Boomen op
het Eiland Celebes

,
gelyk wy in de be-

fchryving van de Moluccos op zyn plaats,

aangemerkt hebben.

Dat het in jEthiopien , op Mauri-
tiui overvloedig , en op meer andere

plaat'
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De Laffi-

boom.

plaatzen valt, weten de Kruid- kenners.

Dog voor al vale het mede op de Kuft
van Choromandel , op Ceylon , in Siam

,

China , en veel andere Ryken , daar aan-

grenzende, ook op St. Heleen^ als mede
in de Papoejcbe Eilanden , op 't Eiland

Meffowal.

Degraau- De graaiiwe Ebben boo77i\s veel langer

we zoort. van blad , wel negen duim lang, en een

groote hand breed, lichter-groen als de
voorige , van boven , en beneden vaal

,

vallende in de Moluccos, en ook hier in

deze Geweilen.

Met inkt beftreeken en gepolyft zyn-
dc j verfchild dit niet van 't zwart-
lle en belle Ebben-hout ^ anders is 't vol

witte en bleeke vlakken hier en daar.

De Witte Men heeft ook wit Ebben-hout; hoe-
loort. wel dit hier maar voor een wilde boom

gehouden werd. Wat bladeren en Vrug-
ten deze heeft , kan men aan de tak , die

wy op N°. LXIII. vertoonen, zien.

Het valt mede op Boero ; dog werd
meelt tot ItylerJMn Huizen gebruikt.

Het LaJ/i-hJJn is een fraay keurlyk

hout , van zwaarte , en fynheid van
nerf, als 't Ebben-hout ^ dog het is geel-

agtig, of wat na de witte kant. Ook kan
men , als 't zwart geverwd is

,
geen on-

derfcheid tulTchen 't zelve, en 't recht

Zwart Ebben-hout^ zien.

Het komt van een grooten Boom, diens

blad wel wat na 't Linggoa-blad gelykt.

Het valt op Boero , Kelang , Bonoa , en
klein Cera/», zomtyds op de Gebergtens,
en ook wel aan 't Strand. Men krygt
'er fchoone planken van, om 'er Kiften,

Kaffen, Kabinetten, Lyften , en meer
andere franve Averken van te maken, die-

nende te gelyk zeer veel tot 't bouwen
van Vaartuigen , maar 't moet niet te

jong gekapt werden : want anders komt
'er de v/orm in , daar 't , op zyn tyd ge-
hakt, zeer lang, zelf in 't water, duu-
ren kan.

Behalven deze zoorten van Zwart
,

JVit^ en Geel Ebben-hout , heeft men nog
verfcheide bailaard-zoorten, die een by-

zonder fchoon gevlamd hout uitleveren.

Op Boero is een hout, dat zy ^y Me-
ten^ o£ Zivart hout ^ noemen , waar van

tweederley zoorten zyn , welker beide

hout niet veel geagt, en meeft tot flylen

en balken van Huizen verbruikt werd.
Onderde fraaye houten moet men voor

al 't Lolin , of 't Ternataanfch Bajlaard-

Ebben-hout , rekenen , zynde een van de
fchoonlle houten , die ik ooit gezien heb.

De vlammen 'er in zyn zwart, graauw,
groen , paars , en eenigzins roodagrig.

De Boom heeft bladeren van tien of
elf duim lang, en drie ofvier duim breed;
ook draagd hy groote Vrugtcn,waar van

wy een afteekening op N^.LIV. hier by
gevoegd hebben.

Verfehci-

deBa-
ftaard-

Ebben-
|>oomen.

De
Lolin-

]>oom.

Ook geelt de Sakmoeli-boom een van DeSalc-

de fraayitc houten, komende wel 't naa- y'Of'i-

Ite aan 't Franfch Nooten-boom. Het valt

wel zoo licht vanverw, en weizoo fraay

van vlammen, en men krj'gt 'er zomtyds
zeer groote en breede planken van, hoe-
wel zelden j maar fmalic, van een voet
of anderhalf breed , heb ik veel ge-
zien. Ik heb 'er een Kilt, en een Kas,
van gehad, waar aan planken van twee
en derde half voet breed , en wel vier

voet lang, waren.

Men noemd het anders wel Bajiaard-

Ebben-hout.

Wy vertoonen een tak van dezen Boom
met zyn bloellem en Vrugten op N°.
LXV.

Wilde Bofch-boomen.

Buiten alle deze zoorten van rimmjer-

hout , leveren de Boffchen in Amboi-
na nog een andere zoort uit , die wy
in 't algemeen maar wilde Boomen noe-
men.
Een van de voornaam fte is de Warin-

gin-boom., van dewelke weer verfcheide

zoorten zyn, als , die gene , die groot

Wilde
Bofch-

boomen.

Degroot-
bladige

VVariti-

gin-
van blad is , zynde een zeer groote en boom.
hoogeBoom, maar die buiten zyn eer-

Ite Itam, die zomtyds al vry dik valt,

mctter tyd van zyne wortels , die weer
in de grond fchieten, en, als tot nieuwe
Boomen opgroeyen , wel een menigte
van ftammen by een uitmaakt. Ik heb
op Java 'er Boomen van gezien , met
agt of tien ftammen by een , van welke
yder zoo dik was , dat geen man dezel-

ve kon omvademen , en zommige kon-
den van geen drie mannen omvademd
werden, zoo dat onder dezen lommerry-
ke Boom een gantfch Regiment , of een
Troep van zes of agt honderd man, zich
kon ter nederflaan, zonder dat zy op 'c

midden van den dag door de Zonne ge-
hinderd wierden.

Deze Boom hangt gemeenelyk van bo-
ven ook vol wortels, die weer na bene-
den fchieten , voortwortelen in de grond,

en, zoo men die niet afkapt, tot nieuwe
Boomen opfchietcn. De takken afge-

kapt , of de bladeren afgebroken zyn-
de , loopt 'er melk uit j dog dié geen
fchade doet.

Ook komen V^rugten , dog zonder
bloelTem , aan dezen Boom ,byna als Oly»
ven, maar wel zoo lang, en aan 't einde

wel zoo breed, groeyende vyf of zesby-

een,en werden blaauwagtig,als zy ryp zyn.

Het hout is gcelagtig, voos, en kan
niet lang duuren , wcshalven het toe

geen timmerhout deugd , hoewel men
'er zomtyds wel krullen voor op de fte-

vens der Cora Cord's van gemaakt ziet,

die met 'er haaft vergaan, Mca
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De Weiii'

bladige

Warin-
gin-

boom.

De
Bitsjaar-

boom.

X24 Befchryving der BOO
Men noenid dezen Boom by de Povtu-

geezen ^rvorc de £aiz , dat is , de fVor-

lel-boom^ en men houd de zelve gemee-

nelyk voor dien Boom, die l'heophra-

fttis, Plinius , en meer andere de Ficiis In-

dica genoemd hebben.

Van dcxcnWaringin-boom heeft men een

zoort met kleine bladen , waar aan klei-

ne ronde Vrugtjens komen ,
gelyk men

aan de tak, die wy op No. LVl. ver-

toonen , kan bcfpeuren , welke Vrug-

ten meefl: lot fpyze der Loeri's, en ande-

re Vogels , die in deze Boomen zich

onthouden , dienen. Het hout werd

tot brandhout gebruikt, en 't blad nu en

dan wel tot B icaj/am gegeten.

Dit is de Boom, ofwel een diergely-

ke zoort , waar in 't rechte Calambac
,

en het Jgcl-hout, na 't zeggen der Chi-

neezen
,
gevonden werd. Men gectt

voor, dat 'er zoo een Boom voor 'c Pa-

lcis des Konings van Bantam ilaat, waar

voor de Chineezen veel geld aan die Vorlt

vrugteloos geboden , en dat men 'er van

verre de Calambac-reuk in ontdekt zou

hebben.

Ik heb op Bantam in 't jaar 1694. meer

dan eens voor 's Konings Paleis ge weed,

maar wete niet, dat ik daar diergelyken

Boom gezien , of iets daar van gehoord

hebbe,zoo dat 'er onder die vertellingen

der Chineezen veel verdichtzelen, waar

op niet veel Haat te maken is , loopen.

Onder deze zoort behoort ook de

Pitsjaar, o£ Bitsjaar-boom, die hier me-

de, maar zoo veel niet, als op Java ,

groeid. Deze is kort en dik van ftam ,

pas twaalf of vyftien voeten hoog (ook

wel lager) zeer plat, en wat hoekig, be-

ftaande mede uit verfcheide (lammen by

een, die veel takken hebben, die zich

wyd en zyd uitbreiden , hebbende een

driekantig blad , dat agter rond , vier

duim lang , matig breed , redelyk dik

,

en licht-grocn van verwe' is. Het valt

wel glad, dog heeft ecnige witte ribben,

en vertoond zich aan een lange Heel, zon-

der ordre , aan de kleine takjens De
Boom geeft mede Vrugtjens in November,

twee en twee bv een tuflchen de blade-

ren in te voorfchyn komende, die, ryp

geworden , zich eerft purperrood , en

daar na zwart, vertoonen.

De Vrugtcn dienen de Vogels, en de

bladen nu en dan de menfchen, tot fpyze,

en de fchorfle werd van de Amhonze jon-

ge Dochters , met Ryll en Mmoor-bloe-

tnen gewreven, tot een pap, of blanket-

zel gebruikt, om een zuiver en glad vel

te houden, ten welken einde zy die op

hun aangezicht, en lyf, fmeeren.

Men heeft van deze zoort van Boomen
'er mede, die met hare wortels zich zoo

naeenigvuldig voortt:etien , dat meu zou

Andere
wiMe
Boomen,

De
Cajof-

L
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zeggen , dat 'er ettelyke Boomen by een

geplant waren , van welke zoort de

beroemde Benjaancn-boom , die men een

myl van Gamron heeft, is , waar onder

ettelyke duizend menfchen tegen de Zon-
ne konnen befchut weiden. Ook heelt

men diergelyken beroemden Boom niet

verre van Suratte.

Onder de wilde Boomen teld men me-
de de Gondal, de S.ikke, de Siri-Bopar,

de Dahon Candal , de breed-bladige Ban-
coedoe , de Clompan, de Saga (die de roo-

de boontjes geeft) en de G.irniier-boom,

van welke laatile wy op No- LXVJI.
een tak met zyn Vrugten vertoonen.

Ook teld men de Kimar , A'Ialapari, de

loilde IVidorik , de Cajoe Langit , de Rofch-

Nagel-büom, de Coelit-Pnpcdo,tr\ de Po-
lot-boom , of 't brandend blad, onder de

wilde Boomen.
De Cajce Langit-boom is een van de hoo_^

fte, die ik kenne. Men nocmd hem het ^q^^'
hout des Hemels , ofdes Uitfpanzels , om dat

hy zyn kruin , als 't\ |re tot aan den
Hemel verheft. Hy valtl\:cht van ftam,

heel dik , makende zyn kruin boven aan,

daar zich alle de takken by een, en aan

welke zich de bladeren met paaren ver-

volgens vertoonen ; dog zyne Vrugten
waflen twee of drie by een aan byzonde-
re fteelen op zich zelven,gelyk men aan

de tak, die wy op N». LXVIil. ver-

toonen, klaar kan zien. De wild»

De wilde Nagel-boom is maar een klein Nagel-

laag boomtjen, waar van men een Roo- °'^°^'

de en een Witte zoort heeft, hebbende
een enkele, zeer kromme gebogene ilam,

en lange ydele takken, waar aan ecnige

paaren bladeren vervolgens wat van den
anderen zich vertoonen , drie of vier

duim lang, en een groote, ofwel ander-

halve duim breed, en redelyk na de Na-
gel-bladeren gelykende , van welke de jon-

ge byna als Sattyn glimmen.
De Vrugten komen, weinig in getal,

voor aan de takjens voort, met een byzon-
dere fteel tuflchen de bladeren in, zom-
tyds enkeld, zomtyds meer by een, heb-

bende de gedaante van kleine Bezien, ge-

lyk men dat aan de tak van de Roode
zoort , die van de

weinig verfchild
,

LXIX. vertoonen.

do boom.

pas befchrevene zeer

en die wy op No.

1, zien kanj doch die

wy geenzins met een andere zoort
,

maar een Heefter zynde, en die ons na-

der voorkomen zal, moeten vermengen. De Coe-

De Coelit-Papedo-boom werd met 'er 'jtP^pe-

tyd , ichoon eerlt zeer teer en teng

een groote , hooge , en dikke Bofch-

boom , hebbende een fi aay blad , dat drie

of vier duim lang, en ontrent een duim
breed is. De j^mboineezen gebruiken de

fchors verfch , en gedroogd , geduurig,

om ze met hunne /'<ï/'*</o, ofBry, te koo-

kcn,
'

Zy
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DcPolot-

boom.

De
Waran-
boom.

Zy droogen dat ook wel in den rook,

weeken 't daar na in water , kooken 't

zoo dan met hunne Papcdo , van welke
fchors't water dan rood werd. Het hout

werd ook wel tot timmerhout gebruikt.

Wat blad en Vrugten deze Boom
heeft, kan men aan dezen tak zien, die

wy op N°. LXX. vertoonen.

De Polot-boom, van welke vcrfcheide

soorten zyn, werd onderfchciden in de

breed-bladige , fmal-bladige, en de roo-

de zoort.

De breedbladige Pclot ^ is een fraaye

Boom , die recht van Üam , twee mans
lengten hoog , matig van dikte , krom
van takken, en kort, gelyk ook zeer y-

dcl van blad is, vallende de zelve zom-
tyds twee voeten, of daar ontrent , lang,

en negen of tien duim breed, van welke
ook de jonge bladeren wel wat gerim-

peld vallen. Men ziet 'er ook een dikke
middel rib , die met de ftcel recht uit

loopt, en aan^wederzyden veel fyne rib-

ben , verder^^ven eenigzins glad , maar
van onder ' 'at ruig , voot al de fteel en

de ribben, dewelke, zoo zy ymands huid

raaken , een zeer pynelyke jeukte ver-

wekken, die de huid aanllonds doet op-

zwellen, en rood werden, dat wel eeni-

ge dagen aan een duurcn kan.

Men ziet aan dezen Boom een korlagti-

ge bloeflèm komen , en aan zommige der

zelve verneemd men zomryds ecnige Be-

zien, gelyk wy die op N°. LXXI. zeer

net aan een tak van de breed-bladige Po-

lot vertoonen.

Men heeft op Anïboina. nog een Boom,
by den Inlander de //^ariïw-^ööw genaamd,

groot , hoog en recht van ftam , groot

van blad, dat wat rondagtig, breed, in

't midden geribd en aan wederzyden ec-

nig7,ins fyn geaderd is. Als men die af-

breekt , geven zy mede een fchadelyke

melk , en ook een Vrugt , die diend om
alle de Vifch te dooden,die in een Fuik,

waar in zy de geftootcne Vrugten wer-

II.
5

pen , belloten is. Men heeft 'er twee
zooricn van, een Strand-, en een Berg-
fVaran-boom; met de laatfte hebben zy
de zelve uitwerking van zyne gekneusde
wortels, in zoo een Fuik gedaan, die al

de Vifch , door 't fchuimen van 't water
terllond , hoewel niet heel dood , doen
boven dryvtnj dog zy zal in verfch wa-
ter weder gedaan zynde, ten eerrten be-

komen , en dan buiten gevaar konnea
gegeten werden.

De laat (Ie zoort draagd in OSlober

Vrugten , en wy vertoonen de zelve aan

een tak, op No. LXXII. afgeteekend.

De wortel van deze laatfte Zoort is zoo
fterk , dat 'er de oogcn van de Vifch

rood van werden. Zommige doen 'er de

Bori-Frugten wel by ,om de zieding nog
kragtiger te maken j maar dan komt de

Vilch dood, en geheel vergeven, boven.

Men hcctt nog een Boom, Jy JJfa De Ay
genaamd, met wiens fchors men de Vifch Alft.

vergeeft.

Men moet uit dit opgefteldc niet oor-

deelen , dat wy hier in nu alle de wilde

of tamme , Bofch- en andere Boomen
,

die men op de Hemelhooge Bergen van
Amboina , en hare heerlyke Boflchen

,

vind , opgenoemd hebben. Het is daar

zoo verre van daan, dat wy daar van maar
eenige weinige, ons beft bekend, en by
ons nu en dan gezien , aangehaald heb-

ben, konnende in tegendeelverzekeren,

dat de allernaauwkeurigfte Man in de

wereld , fchoon hy al vry lang leefde
,

niet in Ifaat zyn zoude, om alles daar van

te zeggen , of alle zoorten van Boomen,
die daar vallen, op te geven, wesbalven

wy het beft oordeelen , om het met de

Boomen hier by te laaten , om tot de

Heefters en Kruiden, over te gaan, en

daar mede iets van te melden , 't geen wy
genoegzaam zullen oordeelen , om aan

de nieuwsgierigen ecnige voldoening te

geven.

IIL Deel^ ff B E-
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BESCHRYVING
VAN DE

HEESTERS
ZEVENDE HOOFDSTUK.

V^n de Heefters, die op zich zelven /laan. Van de vcrfcheide zoorten "van Bam-

boezen. De Sammet-Bamboes , en andere gtoote Rieten, [''erfcheiae andere

zoorten van VsXzxGn. Bloem-gewaOchcn. Z>t Bocnga Raja. Boenga Powan. Z)»

Tyd-bloem. De Avond-bloem. De Paauwen-Kuif De Boeiiga Goelong T<joe-

tsjoe. De Manilhafe bloem. De Gajati-bloem. De Boenga Djarom Djarom. De
Boppatsjeda-bloem. Z)^ Javaanfche Lelie, en meer andere Bloemeh. b,Z)(? Tonkin-

fe Moegri-bloem. De Pandang Struik, Hceilcrs, tot cieraad op d^ecl\cn. De
Codiho-Plant. De Dahon Poetri. De Dahoa Parada. Heellers in de Genees-kun-

óic van gebruik. Tsjengke Laoet. ]r{ec[\cïi tot fpyze ^ en andere nuttigheden. Z>? Da-
hon Papedo. HceiïcTs^ tot k/eederen. Z)^ Kattoen-Struik. Kleedaren uit haften van

Boomen. Genda Poera korl, tot berooking der kleedcren. De Dahon Lacca. Heefters

tot andere zaaken nut. De Dahon Soedoe Socdoe-Stiuik. De Carendang. De Li-

kuwala.

Van de
He^Acrs.

Die- op
lich 7 el-

ven rtaan.

Van de
verlchei-

de zoor-

ten van

Bamboe-
zen.

De
Sammet
Bamboes,
en andere
groote

NA dat wy nu 't noodige van

de Boomen gezegt hebben,
cifcht ons voorig bellek, dat

wy o^'ei" gaan , om szn de

Heellers, en Kruiden te l'pre-

ken , zullende een begin met de eerlle

maaken.

Onder de Heefters komen onszommi-
ge voorj die op zich zelven, en recht o-

ver eind ftaan,en weer andere, die, geen

ftammetje hebbende, maar langs de grond

kruipen.

Onder de eerfte zoort van Heefters

komen ons de verfchcidc zoortcn van

Bamboezen voor ^ die van een groot ge-

bruik onder den Inlander tot allcrlcy

dienflen zyn. Men ziet ze in de Hurtus

Malabaricui I. Deel Fig. \6. onder de

naam van Ily verbeeld.

Men tcld van deze Rieten , of Bam-
boezen , weer veelerley zoortcn , waar

van cgtcr deze als de voornaam fte be-

kend zyn. Boeloe Sammet , Boeloe Po-

tong , Boeloe Djaiua , Boeloe Soivanggi
,

Boeloe liadoeri , Boeloe toey , Boeloe Sero^

en de Looleeba,

De Boeloe Sammet, of Sammet Bam-
boes , is de grootfte, die ik kcnne, wcr-

dende byna als een Calappus-boom van

hoogte, zoo dat hy wel negentig en hon-

derd voeten hoog werd. Hy krygt dan

ook wel de dikte van een matige Calap-

pus-boom^ en zomtyds als een man in zyn
midden, hebbendeleden, die drie voe-

ten lang , en een vinger dik vallen, en
welker bladeren kleinen fmal zyn. Wat
bloeizcl, ofVrugten deze Bamboes dnagdy
is onbekend. Zy dienen meert tot vler-

ken van de Cora Cora's , en tot Water-
en Tyfer-vaten van den Inlander, om hun
drank te bewaren, zynde de leden on-

trent ccn dye dik , waartoe egrer de Boe-

loe Potong , en de Javaanfche Bamboe^zen^

veel beter dienen, alzoo die veel grooter

Rieten uitleveren , verfchillende verder

niet veel van de Sammet Bamboes. Ook
diend de Boeloe Potong veeltyds tot ma-
ften van Cora Cora's, en andere kleine

Vaartuigen, om dat zy hoog, recht, en
taay vallen.

De 'Javainfchc Baynboes is wel de glad-

fte , en fraayftc van deze drie zoorten

van groote Kietcn
,

groeycnde ontrent

vyfiig voet hoog , hebbende leden die

twee en drie voet lang, als een gemecne
Pinang-booüi van dikte in 't rond, en on-

trent ccn pink dik van.hout zyn.

Zy dienen voor al tot Water- en Sa-

^/<;yft>-vaten, om hunne dranken 'er in

te tyfferen , en de zelve ook op hunne
reizen hier of daar na toe mede te voe-

ren.

Men maakt 'er op Java., Bali , Cek'
bes , en daar men geen Gabba Gabba heeft,

ook
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ook de wanden der Huizen, Heiningen,
Ladders, Banken, en meer andere din-

gen, van. Het nieuwe uitfpruitzel der

zelve, ontrent de nieuwe Maan voortko-

mende , en een arm dik, l'chiet binnen

een raaand wel twaalf voet hoog , en
diend 't bovenite fliik 'eraf, ontrent een

voet lang, wat geweekt en opgekookt,
tot het maken van zeer fchoone Bamboes
y^isjaar, die, in fchyven gefneden, en zoo
verzonden werd Men kan 'er anders

ook een lekker Moes van koken.
Men wil , dat de Tabasir , of Sakar

Bamboes (zynde als een zoort van Poe-
der-Zuiker) in deze Rieten valt •, dog
hier te Lande vind men 'er dat niet in.

Geen harder zoort van Bamboezen ken
ik, als de Boeloe Sozuanggi, zeer klein en

fmal van blad, die agt of tien duim lang,

en een vinger breed vallen. Men heeft

verfcheide zoorten van dit Riet. Zy
werden mecfttot Draag-ftoelen gebruikt,

om dat zy il:erk:S3bn licht zyn , en ook
tot vlerken df|^ör« Cw<j'/,maften, enz.

Het jong uitfpruitzel , of de Robong
der zelve dienJ mede (gelyk 't voorige

van de Boeloe Djawa) tot fpyze , en ji

tsjaar.

Dit is de Bamboes , die de Amhoinee-

zen^ nog Heidenen zynde, op den Berg
van Soya, , by Seri Maboe , en elders

,

GodJelykc eere plagten aan te doen.

Verfchei- ^^ Boeloe Badoeri , of het doornagtig

de andere Riet ^ valt zoo hoog , nog dik van ftam'
zoorten niet , als de Boelne Potong; dog breid zig
\anRie-

-yvyje,- y^\i Y)\i Rjet: is wel het dikfte
,

hebbende byna niets , dat hol is , en zoo
hard , dat 'er de byl op affluit, en 't vuur

uitfpringc. De'zelfs blad komt de Boe-

loe Sowanggi wel 't naaft. Het diend al-

lerbeft tot Stylcn, Paaien j Maaten , Kan-
nen, enz.

De Boeloe ToÉ'j',anders ook wel 't Werp-
Spieflen-Riet genaamd, fchynd wel een

zoort van Witte Lólêba te zyn , zynde
Rieten pas van twee vingers dikte, zeer

glad , en byzonder hard. De Inlander

maakt 'er Fluiten , Werp- Spieflen , en

ook wcXSero's, of V'ifch-Fuiken van.

De Boeloe Sero , of de Fuik-Bam-
boes , is weer een byzonder zoort , dik-

ker van.Riet, en dichter van Struik, als

de Loleba , ten hoogften ontrent een arm
dik, dog gemeenelyk vry dunner, kor-

ter van leden , als de Lêléba , ook fmal-

ler en bleeker van blad, dat wel tien of

twaalf duim lang valt.

Het eerfte ijitipruitzel van deze werd
zomtyds wd gegeten, maar valt bitter,

en zoo goed niet als 't voorige.

Dit Riet werd tot Pagars^ Fuiken
,

en diergelyke werken , meeft gebruikt.

In China werd 'er ook wel Chinees papier

van gemaakt.

iy

ten.

Het dunfte zoort van deze Rieten
werd Looleeba genaamd, zynde veel reg-
tc ftammen by een, die wortels-wyze uit
eenc Struik opgroeyen ,en al zeer na aan
ons Riet komen -, dog zy hebben een
breederblad, en de Stoel verdeeld zich
ook in meer zyde- takken , die uit ydcr
lid veele by een ftaan.

Hier van zyn veele zoorten , als de wit"
te, de zwarte, de V>ok\\-Looleeba, oi de
quade , de gefchilderde , de geftreepte,
en de Looleeba van Jmahoejfge^óüewcl de
dikfte van allen is.

AWe deze zoorten van Looleeba hebben
een groot gebruik onder den Inlander tot
het maken van veel werken , alzoo de
zelve gefpleten, en dan tot veel dienften
verbezigd werden.
Het is haar Garen, om de vitap me-

de te naajen , en om 'er byna alles,

't zy aan hare Fuiken, Korven , Man-
den, enz. mede te binden. Zy dienen,
heel zynde , ook wel tot potten , om 'er

Schild - Padden , en ander Vleefch
^

in te kooken. Men vind 'er in 't

Bofch ook, daar zeer goed drinkwater
in groeid.

Behalven de boomagtige Rieten, zyn
'er ook ecnige kleiner zoorten.
Voor een byzoort van 't Riet kan men

ook houden de Tongkat Sjeithan , of de
Duivels-Staf, hebbende iet van hetRiet^
en ook van de Biezen. Het is een Struik
van zeven of agt voeten hoog, met
veel rechte fteclen , van buiten glad,
rond , en lang van leden , die wel vier of
vyf voet lang, en weleen vinger dik zyn.
Van binnen is 'er een ftof , byna als de
bies , dog zy valt droog , en draadig.

Het blad gelykt wel wat na Galanga^
Curciima^ of Koenïng.

Dit Riet, gelyk mede 't Moeras-Riet^
diend , by gebrek van Looleeba , tot de
zelve dienften, waar toe men die anders
gebruikt

, gelyk mede tot kleine Lat-
ten.

Ook is 'er nog een kleine zoort van
Riet, Djodjo'mécMoluccos, en van de
Amboinec%en l-omhoennan genaamd , wel-
ke meeft gebruikt werd , om pylen
(die pas een pink dik , en nog dun-
ner , vallen) van te maaken. Ook werd
ze gebruikt , om 'er Alap niede te

naayen.

Onder de Heefters heeft men ook ver- Bloem-
fcheide h'aaye Bloem-gewaftchen, fraaye gewaf-

cier-bladeren, en heerlyke Heefters tot de fchen.

Genees-kunde , tot fpyze , en tot ver-

fcheide nuttige gebruiken dienende. Wat
de Bloem-gewaffchen betreft, voor een

van de grootfte , fchoonfte , en fterkfte van
verw rekend men de Boeiiga Raya^ of d^
Feeft-bloem.

Dit is een Struik, van hoogte als ecil DeBoen-

Ff i Roozc- fi»'^»^*-
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Rooze-boomtjen ; dog het ftammctje is

wel zoo dik, als een kinds arm, graauw

van ichors, die zappigis,cn zich airichil-

len laat. De takjens , die dun en veel

zyn , hangen , wegens de zwaarte der

Bloemen
,
gemcenelyk neder , zoo dat

zy beit over luten geleid werden.

Men heeft roode, en witte , enkelde

en dubbelde.

De roode doet de vertooning van een

uitmuntende fchoone en zeer hoog- roode

Roos van de grootfte zoort, hebbende

vyf groote zwart-geilreepte bladeren, die

vooraan breed , dog agter wat toeloo-

pcnde, en geplooid zyn. In 't midden

ziet men een rood pilaartje met vyf don-

ker- roode knopjens, als lluweel , onder

welk men vcrfcheide fnazelen met roode

franje zier.

Zy ftaat in een groene kelk van vyf

blaadjes, die wat geftreept zyn.

Zy verfchillen in bladeren niet veel van

een i dog de witte heeft lichter groene

en fmaller bladeren ; maar hoe fchoon al-

le deze Bloemen van verw zyn, zoo heb-

ben zy dog geen reuk of geur by zich

,

ook zyn zy van geen Zaad nog Vrugten

voorzien , en maar gelyk als een zoort

van Malia. Zy fluiten zich 's avonds

toe, duuren nog wel een dag, maar val-

len dan ah Men^ plantzc met llekjens

voort.

Een ongemeen cieraad geeft deze gloe-

jende Bloem in de Tuinen , op de groo-

te Feellen , en Maaltydcn , zich altyd

tuflchen de aangename Roetoe Roetoe
,

Dahon Poetri , en andere groente aan de

Feell-bogen, Kranflen, enz. vertoonen-

de, en alles een groote glans byzetten-

de, alzoo het oog van ydcr een aanltonds

op deze flcrk fciiitterende Bloem valt,

en daar door als verheugd werd.

Het Gebraad , Paiteycn , Ta irtcn , enz.

werden 'er mede beltoken. De Jonge-

lingen, die ter Feeft komen, zyn 'erme-

de opgecierd,cn dragen die , als zy danf-

fen, of Tsjakalile en Ichermutzelcn zul-

len , ter zyden hare ooren , en tulTchen

't hair ingewonden.

De Dragers draagen ze ook wel in de

hand , en men maakt 'er kransjes van

,

die men op de Lyken van ongehuwde
pcrzoonen zet.

De roode dicnd , om 'er de fchocnen

zwart , en fchoon mede te maken , waar

van de handen dan ook blaauw werden

,

dat 'er met Limoen- zap en water weer

afgaat.

Zy heeft ook veel gebruik in de Ge-
ftees-kunde. De wortels van de witte

verkoelen flerk , en dienen tegen Koort-

2cn; de roode, in azyn gewreven, en

ingegeven, zyn goed , om Maand- Iton-

den te doen voortkomen , dryvcnde nu

en dan wel de Vrugt af, voor al , als men
de bladeren van de llok , met de bloem,

en korlen van de Papaja-Frugt in fterken

azyn wrytt , en een zwangere Vrouw
ingeeft.

Onder de Bloemen werd zeer gcpre- Boenga-

zen de Boenga Poivnn , of de Piramidaal- l'owan.

bloem ^ zich in Juli als veel Bloemen met
lange halfen tuflchen veel roode fchub-

ben byeen, hebbende vyl: blaadjens, die

aan de eene kant open , zich ecrft licht-

rood , en daar na bloed-rood vertoonen

,

komende de eene bloem voor, en de an-

dere na zich te openen , doende de ver-

tooning van een fraaye bos by malkande-
rcn. Van de bloem komen met 'er tyd

platte Bezien met korlen. De zelve

geeft een llcrke reuk , en is daarom beft,

als zy wat verre af ftaat.

Deze Bloem -tros werd mede op de Fee-
ften en Bruiloften gebruikt.

Men zegt , dat zy ook goed is tegen 't

bloed wateren. De w^-l"! is heerlyk te-

gen de Roode Loop. Itjen wafcht de

jong-geboorene kinderen ook wel met
deze bladeren.

Men heeft ook van deze ftruik een
ivilde zoort, diens bloem van de tamme

y

in geftalte, verw, en gebruik , niet veel

vcrfchild.

Onder de Inlandze Bloemen heeft men De Tyd-
'er, die dienen, om de tyd van den dag bloem,

net te konnen onderfcheiden , die daar

na Boenga Wattoe., de lyd-Bloem^ en Boenga
Balitsjaja van de Maleyers , na 't verande-

ren van hunne verwe ,
genaamd werd.

Van deze heeft men een groote en klei-

ne, zynde in zich zelven mede een
zoort van Althoa ^oïThuin-Malva.
De groote zoort van deze fchiet met

een rechte iteel op , twee vingers dik,
die met met 'er tyd krom buigd , en
een ftafn van drie of vier voeten hoog,
en een knie dik werd.

Hier aan komt een groote Bloem van
vyf wyd-gcopende bladen, wat wit ge-

ftreept , en twee hunden breed > dog zon-

der reuk.

Op eenen dag krygt zy driederley ver-

wen , zynde 's morgens fneeuw-wit, 's

middags licht- rood , en 's avonds roo-

zen-rood. Na Zons ondergang fluit zy
zich , zonder ooit weer open te gaan.

Hoe donkerder weer, hoe langer zy wit
blyft, en hoe fterker Zonncfchyn, hoe
eer rood, en hoe fterker van verw zy
werd.

Zy dicnd tot een byzonder cieraad der

Tuinen, en , daar gedaan hebbende , ver-

zameld men de zelve , en brengt ze na
huis in een fchotel , om de mengeling
en de fraayheid der verwen te zien , hoe-

wel de witte hunne rechte , en de roode

alleen een uitwerking van de Zon is
,
ge-

lyk
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gclyk 7,y die ook 's avonds vcriieil:, voor
al, zoo men die tuflchcn papier legt.

De moer-ftam duurJ maiir vyf of zes

jaarcn, en gaat dan uit, wcshalvcn men
de zelve uit de hier endaar \veeropl'chie-

tende plantjes voortqueken moet.

De Dus is 'er nog een Bloem, by den In-
Avond- lander Boenga Malam, de /Ivond-bloem ge-
bloera, naamd. Het is een kleine llruik, pas

een man lioog en een duim dik, al me-
de een zoort van Malva.

Deze ftruik geeft een geele bloem van

vyf ronde bladeren , ontrent als een groo-

tc Moegri-blocm^ gaande met mooy we-
der valt 's namiddags ten twee, en an-

re wel meelt ten drie uuren open, hoe-

danig zy ontrent een uur lang geopend
blyft, buigende zich dan wat agter over,

en daar na lluit zy zich weer voor altyd,

gevende naderhand eenige 7 aaden in fchil-

len, waar van men andere Bloemen krygt,

alzoo de Hecfter j5as twee jaaren duurd.

Het werd u'^^dingen en ltovingc,als

een zoort van "J?//Z7<f^, gebruikt, en men
maakt 'er pynltillende plciiters van.

Daar is nog een kleinder ofw ilder zoort

van deze Avond-bloem , welkers Itruik

hooger, en duurzaamer is. Deze geeft

ccn Bloem , wat grooter en geeler, als

de voorige.

Zy opend zich pas na de middag, buigd

zich ook agter over, blyft tot vyf uuren
open, en fluit zich dan mede voor altyd,

dienende tot 't zelve gebruik , als de

voorige.

DePaau- Onder de Bloem-gewaflchen moeten

wen- wy geenzins de Paauwen-blocm , of de
Kuif. Paauwen-kuif, vergeten.

Zy groeid aan een (tam , die veel dik-

ker, als die van een Rooze-boom ^ is, en

werd wel zoo dik, als een gemeene Pi-

nang-boom, hebbende een groene fchors.

Aan de opfchietende groene rank ziet

men veel iieelen,van welke weer dwars-

fteelen, tegen een ftaande, loopen, die

vol kleine ronde blaadjens, byna als 't

Tamarinde- ^oi -^h ons Palm-blad^ vallen,

•welk zich by paaren, vervolgens tegen

malkanderen Itaande, vertoonen.

De Bloem vertoond zich boven, aan

't einde der takjcns, goud-geel, dog van

binnen rood, werdende na eenige dagen

fchoon Vermilioen-rood.

In 't midden van de goud-gcele Bloem
2.iet men elf roode lange draaden, met
tien bolletjens aan 't einde, byeen , heb-

bende de gedaante van een Paauwen-

kuif^ waar na deze Bloem genaamd is.

Het elfde bolletjen aan deze draaden

is vry dikker, en daar aan komt een groc-

ne Boon.

Deze Vrugt vertoond zich als een

V^urkze Boon , een vinger lang , een

duim breed, glad, hard, en ryp , byna

Violct-zwart,en waar in vyf of zes drie-

kantige leververwige Boontjes zvn.

De bladeren van de itruik fluiten zich
's avonds , en openen zich 's morgens.
De bloem houd wel agt dagen, zonder
zich, als de voorigen te fluiten , haar
gcopenden ftand; dog werd met 'er tyd
rood. Zy heeft geen reuk} maar geeft
een fraay gezicht , en vercierd de Tui-
nen ongemeen met hunne goud - geele
verw.

Daar is nog een tweede zoort van de-
ze Bloem , die t'eenemaal goud-geel is,

zonder iets van 't roode te hebben , ook
duurd zy zoo lang niet.

Zy word mede veel op de Fee»
ften , en groote Maaltydcn

, gebruikt
werd , om de Feefl:-bogen , 't Bruids-

Ledikant, en de Spyze van de voor- en
na-tafel te verderen. Ook dicnd ze op
de begraafi^cnis der jonge Lieden.

Men zegt, dat de wortel in andere
Landen een van de felfl:e vergiften is,

hoewel men hier het tegendeel onder-
vind.

Onder de Bloemen teld men mede de DeBoen-

Boenga Goelong 'tsjoesjoe, of de in een ge- S*"Gos-

rolde Bloem
, gro^yende aan een krom- TsK)et-

me Itruik, die drie of vier voeten hoog sjoe.

wafcht , en ontrent de dikte van een been
krygt , verdeelcnde zyn ranken gemeene-
lyk in driën.

Deze Bloem heeft een langen hals,ge-

lykende zeer wel na een Nurcijlus , ver-

toonende vyfholle blaadjens als langwer-
pige fchelpjens, die aan de kanten wit,
dog van binnen hoog-geel zyn.

Üe reuk is fterk en licffelyk , byna als

die van een Roos , behoudende deze reuk
eenige dagen aan een , vallende eindelyk

af , zonder Vrugt te geven , dan zeer

zelden..

Van Manilha , een Stad in de Philip- De Ma-

pynfche Eilanden, komt een Bloem , die
"j'halche

men de Manilhafchc Bloem > dog op Ba-
tavia de J4''itte Boenga Raja^ noenid.

Zy groeid aan een lage ftruik van vier

of vyf voeten* hoog , hebbende weinig
en ranke takken , waar aan bladeren van

vyf duim lang , en anderhalve breed zyn,

die zeer wel na een Perfiken-blad gcly-

ken. Zy ftaan twee en twee tegen een

,

zyn dik , zeer groen
,
glad , en wat fchuins

geaderd.

De Bloem is wit , wat grooter, als een

Teyloos , of jlnjelier ^ dik van blaadjens,

die omgekruld zyn, en zeer lieftclyk van

reuk, wat na die zelve bloem trckkcndej

dog zy is niet fl:erk van reuk , voor al by

fterke Zonnefchyn niet. Zy geeft geen

Vrugten , diend meeft tot cieraad der

Tuinen
,

gevende 's morgens de befl^e

reuk. De plant geeft witte dikke melk

van zich, die zommigc voor fchadelyk

Ff }
hou-
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houden. De wortel werd tegen 't Gra-
veel gebruikt.

De Gaja- De Gajati- Struik geeft mede fraayc

ti-bloera. Bloemen. Daar zyn tweederley zoorten,

de geele , en de zwarte.

Het zwarte is een klein boomtjc, een

arm dik) en ook wel dikker, recht, en

rank , hebbende veel takjens , waar aan

de bladen byna als die aan de 'Tamarinde-

boom , of aan de Paawwen-kuif^ Itaan ;

dog zy zyn langer , fmaller, en lliiiten

üch mede by duider weder, en metZons
ondergang j dog opwaarts , en 's nagts

byna onder de fteel.

De Bloemen zien 'er byna uit, als 't

Boomen-bloeizel, hangende vier of vyf
by een aan een Heelt je, zynde eeril zwart,

of Violet van knoppen , die by 't openen
vier blaadjens vertoonen , waar van de

boven fte , die de grootftc zyn, agter-

waards gebogen,van buiten Violet, en van

binnen hooggeel, daar de andere licht-

geel en vooraan rood zyn; dog 't vierde

of kieinfte blaadje is half wit , en half

Violet.

Daar is geen reuk by dezen Boom; dog
Zy is fraay van verw ,

gevende met 'er

tyd lange Imalle, bleeke , en ter zyden
wat gellippelde Boonen ,

pas een ftroo-

halm bieed , die vooraan wat omgekromd

,

vyf of zes duim lang, en meteenige Zaa-

den 'er in voorzien zyn.

De geclc Gajciti werd maar een ftruik

met weinig ranken
,
groener van fchors,

dan de voorige , wat langer van blad , en
wel dertig paaren aan een rankje , en dus

'er van vry meer, dan de voorige voor-

zien , en zich by donker weer, en 's a-

vonds , mede, als de andere, fluitende.

De Bloem is van fatzoen even eens ;

dog van buiten geel , vol zwarte fpik-

kels. Daar komen ook boonen aan, als

aan 't voorige, m de Regen-tyd.

Deze Bloemen dragen de Mooren , en
andere , op de Feell-dagen agter hunne
ooren, en in hun hair geftrengeld.

Men zegt, dat de bladeren goetj tegen

de Hoofd-pyn,en dat de wortels, gewre-
ven , ongemeen goed zyn , om een koek
voor 't hert weg te nemen, en om 't Ivf,

als 't er mede gefmeerd werd , te ver-

koelen.

De Daar is ook een Bloem , Boeaga Dja-
Doenga rom- Djarom de Naald- bloem , of de
Djarom yuur-xlammen -bloem .T^^ hunnen roodcn
Djarom. , , j V/ • j

gloed , genaamd. Zy groeid aan een

klein boomtjen , \'an een mans lengte,

een kinds-arm dik , hebbende weinig

rechte ityve takken, waar aan zich wei-

nig bladeren vertoonen, die boven hoog-
groen, en beneden, geelagtig zyn. De-
ze ftaan zomm.ige in reyen, andere weer
in een fchuins kruis.

Zommige llruiken geven Bloem , en

Vrugt , andere maar alleen Bloemeri.

Men ziet de Bloem aan 't uiterttc der

takjens tuflchen' de twee voorite blaad-

jens, en op ydcr voetje ziet men drie

Bloemen , als lange naalden , met fmalle

lange halzen twee duim lang, die zichj
byna als de Jasmyn-bloem^ m vier fmalle

blaadjens openen , van binnen flaauw-

rood; dog van buiten gloejend-rood, en
licht-rood van hals zyn.

Zy ilaan van verre byzonder fchoon,
even eens, of men een vuur in zyn volle

vlam zag.

De Vrugt komt 'er naderhand , in de
gedaante van ronde Jencver-Bezién , aan ^

groeyende m.eell 'er altyd eenigc byeen.

Daar zyn 'er, die deze ftruik als een
Oebat Sowanggi , of als een middel tegen

betoovcring^ gebruiken ; dog andere te-

gen Kolyk , Pleuris , en fteeken in de zy-

den.

De Moral ^ o£ Bopfia-Tjseda-bloem , is De
klein , dog fraay

,
gi^'^yende aan een Boppa-

korte kromme ftruik, aii de dikte van ^.^J"^^*'

een mans been krygt , hebbende veel

kromme takken , waar aan de bladeren,

als een Ofte-tong van fitzoen , zonder
ordre gcfchikt ftaan, wel tien of twaalf
duim lang, drie of vier duim breed

, geel-

groen, ftap, glad, en wat neergebogen.

Men ziet de witte welriekende kleine

bloemtjens , met hunne vyf blaadjens
,

drie of vier byeen, aan byzondere Iteelc-

jens tuiïchen de bladeren in te voorfchyn
komen. Wy vertoonen dit zeer klaar

opN°. LXXIII.
Het wit en voos merg van deze ftruik

dicnd veel , om allerley fraaye Bloemen

,

Lofwerk , en Vogeltjes te fnyden, die

men verwd met allerley verwen, en dan
op de Feeft-dagen gebruikt, om de
Throon van de Bruid , Ledekanten,
Fecft-bogen, enz. te vercieren.

Hier van is nog een andere zoort, die

mede zulke witte bloemtjens geeft.

Men heeft op Batavia een Bloem, die De Ja-

zy de Javaanfche Lelie noemen , om dat ja-infche

de bol en bloem 'er wat na gelykt. VVy ^^^^^^^
^"

vertoonen de zelve op N°. LXXIV. Zy Bloemen
is van een goede geur. meer.

Men heeft hier ook kleine Rooze-
boomtjens , die witte , en bleek-roode

Roosjens geven, die, 's morgens in 't

water gezet, van een lieffelyke reuk zyn.

Dus zyn 'er ook Teyloos-firuiken met klei-

ne witte en roode Teyloozen.

De Catsjapiri- ftruik geeft een fraaye

groote witte bloem van agtien dikke

bladeren , zynde aangenaam , en fterk van
reuk, groeyende aan een ftruik, een man
hoog, doch niet dik.

Een van de fraayfte en geurigfte Bloe- De Ton-

men in Indien is de Tonkinje Moegri '^'"'^^
.

bloem , die zomtyds wel de Siamfe ge-
bloem""

naamd werd. Zy
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De Pan-
dang-

ftruik.

Zy groeid aan een ftruik,dieeenftam,

een arm dik, heefc, welke zich geduurig
in tweën verdeeld , aan welkers ranken

,

twee tegen een ftaande , de bladeren zich

mede aan lange fleelen twee en twee te-

gen een, dog wat ydel, verdeelcn, val-

lende wat breed , met een dikke rib in 't

midden, en kleine dwars-adertjens.

De wit-geelagtige Bloemen komen
aan kroontjes, \yi of zes by een, voort,

vertoonende een kortkelkje op een rond
knopje, dat zich in vyf blaadjens opend,
die afrter aan malkanderen valt zvn. Eerft

zyn zy groenagtig geel, dog werden hoe
langer hoe geeler na een dag ftaans , heb-

bende van binnen witte tnazelen. Zy
vertoond zich van grootte , als een ge-

meene ^«;>//>r j maar isheerlyk van reukj

zynde de befte en grootfte zoort van

Afanoor-bloemeUjdie ty/ee en driedubbeld

op een ftaan.

Schoon de Pandang-ftruik niet onder

de Bloem-boomr'^ kan geteld werden
,

betrekken wyiA^m 'er egter toe , om
dat hy beroema is wegens de aangename
geur van zyn bladen.

Dit is een Heefter,waar van veel zoor-

ten zyn i dog die alle iets van de Calap-

fus-boom , ^nanas-ftruik , Mangi Manggi-

boom^ envande Pyn-appely hebben.

De Stam , die dun , en pas agt of" ne-

gen voeten hoog is
,
gelykt wel wat met

zyn leden na een jonge Cahppus-boom
,

hebbende zomtyds een kruin , zomtyds
'er wel twee oi drie.

De bladeren gelyken die van de ^na-
Tias-Jiruik , en 't lange fny-gras , boven

by en op malkanderen met heele boflen

gevoegd , hebbende boven een dicp-gaan-

de vore, en van onderen een driekantige

fchcrpe rug , ruim drie of vier voeten

lang, en twee duim breed, met een lan-

ge dunne fpits,even als een bieze, bezet,

dog aan welkers kanten kleine fchcrpe

dichte doornen ftaan , en voor al aan de

jonge bladeren , die een heerlyke reuk

van zich geven.

De wortels vertoonen zich boven de
grond, sXs de. MaHgi-Mangi-wortelen.y en
de Vrugten hebben eenige gelykenis met
de Pyn-appel. Daar is een Mannetjen en

Wyfjen van , dragende beide zekere wel-

riekende fcheden.

Deze ftruik werd meeft gebniikt, om
de welriekende bloem , of, om eigent-

lyk te fpreken, om de witte bladeren
,

die zich om het bloeizel,ofindiefchedc,

vertoonen, en die gebruikt werden, om
de kleederen een lekkere reuk te geven.

Zy werden ook onder de welriekende O-
liën gemengd , en daar werden Mat-
ten van veelerley zoorten van Pandung-

ftruiken gemaakt.

Men heeft ccn zoort, die men derech-

te noemd (zoo pas van ons befchrcven)
als mede een baftaard-ioort , dienende
meeft om Adatten te maken, een lage ,
en ook een wilde zoort , beide zeer goed
tot Matten. De Caftoeri- of Mufcus.
Pandang is van 't zelve gebruik , als de
eerrte.

De Ceramfche Pandang geeft Vrugten,
die den Inlander als Boter weet te ge-
bruiken.

Zommigc zoorten gebruikt de Inlan-

der , om het deeg van hunne gekapte
Camri , of van hun Bagea , in deszelfs

bladen , tot lange rollen te winden , en
die in 't vuur hard te braden j hoewel zy
mede tot Matten gebruikt werden, ge-
lyk meer andere zoortcn van dien.

Daar zyn 'er, die Vrugten geven, die

men koken, en als een Moes of Kruid
eeten kan.

Buiten deze Heefters zyn 'er nog an-
dere , die , fchoon zy juift geen fraaye

Bloemen geven, egter ongemeene fraaye

bladen hebben, die al mede op de Fee-
ften, Bruiloften, en groote Maaltyden

,

gebruikt werden, om alles te vercieren.

Van deze zoorte zyn 'er wederom vei--

fcheide, als de Codiho^ een van de heer-
lykfte Planten, die ik kenne, hebbende
een fraay gefchilderd, en altyd jeugdig
blad , vertoonende als een geftadige Olean-
der-bloem^ gflyk die ook ccn ongemeen
groot gebruik op de Feeften heeft , byna
ontrentalles, dat men vercieren wil. Me-
nigten van zoorten zyn 'er hier van, die
ik onmogelyk in 't byzonder befchryven
kan. Ook is 'er een Chineefche , zeer
fraay van bloem en blad ; maar de wor-
tel is doodclyk , zynde een Oleander gc-
wafch.

Van dit zelve gebruik is mede de
ftruik, waar aan men de Dabon Poetri^

o( de Princeffe -bladeren^ heeft, die lang
en fmal,dogop het groen met een fraaye

gecle verw,van allerley fchoone gedaan-
te, zoo aardig geteekcnd zyn, dat zy als

zoo menigen geelcn bloem fchynen te ver-

toonen. Men heeft 'er tweedcrley zoor-
ten van. De breed-bladige , en de fmal-
bladige,en zy geeft ook een geele bloem,
als een ylnjelier^ dog zonder reuk. Men
gebruikt de bladeren der eerfte zoort, om
't lyf te waflchen, en om 'thair een lek-

kere reuk te geven, waarom zy ook wei
by de kleederen gelegt werden.
Van het zelve gebruik op de Feeften,

gelyk deCodihoy en Daho» Podri ^ zyn
ook de Dabon Parada , of de Klater-goud-

bladen, die zeldzaam van teekening in 't

midden zyn, alwaar men ccn breetie wit-

te vlerk niet verfcheide uitloopcnde hoe-

ken en fpitzen van de ftecl af tot aan 't

einde des blads ziet, vertoonende niet als

vuur en vlam , dat op de groene grond
van

Heerters

tot cie-

raad

op de

FceftenJ

De
Codiho-^

Plant.

De
Dahon
Poetri.

Dahoh
Parada.
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van dit blad een aarJige en een llerke

vertooning doet. Men heeft 'er ook
" roode lange bloemtjes aan , en wy ver-

tooncn dit blad, en de bloem, op N".

LXXV. Ook noemd men deze ftruik

wel Tanggêrang. Men m.ig de Ng^ifi-

ftntik, hier mede wel byvoegen, die van

't zelve gebruik op de Bruiloften , als de

Cêdiho , is.

Heefters , l^aar zyn 'er weer onder deze Heefters,

in de Ge- die maar enkel in de Genees-kunde die-

nees- ^^^^

van te- Van die zoorte is de Gcnda-RoeJfa^è\c

bruik. heerlyk tegen de Koortze is, als men de

izieken met die bladeren wafcht. Daar is

een Mannetjen , en zen IVyfjen van, en

het laatlle werd t .t 't genezen van de

lammigheid gebruikt.

De gemeent Lagondi is een heerlyk pyi>

llillcnd middel, en het hout vandeziü^r-

ie Lagondi maakt ymand weder jong.

Dit hout is goud wecrd, als men 't nu

maar vinden kon, voornamelyk voor al-

le oude Lieden , die gecrne nog eens haar

tyd herleven zouden.

De Bongkoi Cö^^öe gebruiken de Inlan-

ders tegen de drooge Lazcry , zynde een

zoort van witte vlekken, waarmede zy

veel geplaagd zyn. L*us diend 't Cajoe

Panoe Pame, om de vlekken, die de In-

landers veel op de handen, en elders,

hebben, te verdryven.

De Oepas Bidji is heerlyk van werking

tegen de Gal, en het Braken , als me-

de tegen 't Bort , 't Bloed - fpuwen ,

't Kolyk , en tegen veel andere quaalen

van dien aard, in zoo verre, dat de In-

lander dit voor een van hunne grootfte

algemeenc Genees-middekn houd.

De Roode wortel van 't Eiland Etter,

is heerlyk tegen de Roode Loop; de Ha-
moeki tegen Slangen-beeten.

De Cambaiig- Coening-Jlruik , fchoon ook

een fraaye geele Bloem gevende, diend

met haar blad meeil om 't lichaam te

fmceren , als mede , om die in te ne-

men, en daar door den brand der kooit-

zen te verkoelen.

Tegen y?/;«r/]r gebruiken zy de Dahon
Koerap^ de Gendang-Coejfoe tot verkoe-

ling in hunne Dranken, en Bobori.

De Ekor Koetsjing^ of de Katte-flaart^

diend met hare wortels, en bloemen, te

gen 't Bloed-fpuwen , en tegen de witte

Lazery, of Melaatsheid. De. -wilde zoon
is een heerlyk middel tegen de Sprouw

,

jifgang^ en de luitte Vloed.

Waar de Djarac-plant of de Wonder-

boom^ zynde een en de zeive met de Ri-

cinus.^ die hier mede valt , tegen diend
,

kan men in Diofcorides , en andere

Kruid- kundige, nazien.

Cajoe Landac, of 't EgeJs-houtjis heer-

lyk tegen de Buik-pyn.

STERS, PLANTEN,
Beri diend om 't lyf te zuiveren, en te-

gen de Water-zucht
,
gelyk het Gorita-

blad zegen de Polypus intejlinorum^ zyn-

de een quaale , die met 'er tyd den buik

en alle de ingewanden verteerd.

Onder deze Sruiken , en Heefters, moet
men de Cajoe Nafi Bezar , of 't Pecrl-

hoiit , de Dahon Sangka , de Ceramfe , en
ook de Bltnd-makende Jirtnk f

tellen. De-
ze werden geb'.uikt , 't eerfte tegen de
Sprouw , Schurft , en Koortze». Hcc
tweede diend tot een Tegen-gift ,

gelyk
ook de Mongkos-ivortel , en de Madori-

flrmk^ die Capoc tot Kuflens, uitlevcrd,

en tot geneezing van alle zweer en , en
puijlen. Het derde tegen de Buik Loop ;

't vierde werd gebruikt , om Villchen

te vergeven , zonder dat het de zelve

hinderd.

De Blind-mdkende-ftruik is immers 200
gevaarlyk, a!s de Strand- boom; dog zy
doet zoo veel fchade niet , om dat zy
minder gevonden werd j maar zoo de
nielk ymand in de ody^n komt , die

lyd groot gevaar om bH'id te werden.
De fchors diend, om zwart te verwen,
en 't hout werd , op een fteen gewreven,
regen deze en gene pynelykc itekcn ge-
bruikt

Geen heerlyker wortel , als de Som of
Gin/eng, een Panacea tegen alle quaalen,

die hier mede veel gebruikt werd.

Onder deze zoort mag men die ftruik Tsjengkc

wel tellen, die men Tsjengke Laoet ,
ofLaoet. .

de Zee - Kruid - Nagel , noemd , om
dat het eenigzins na een Nagel-hoomt-
jen gelykt , voor al met zyn blade-

ren , weidende een Boomtjen van agc

of tien voeten hoog. Het heeft een
blad, dat voor wat ronder, en dunner,
als een Nagel-blad , en blceker-groen is,

hebbende de lengte van vyf of zes, en de
breedte vaneenen duim. Het heeft Vrug-
ten als bcursjens, veel byeen.die de kin-

deren tegen hun hoofd in ftukken flaan.

Het hout, met water gewreven , en
ingenomen, is goed tegen de buik-pyn,
en meer andere qualen.

Tegen bctooveringen gebruiken zy de
Babaloe Boegis , of Katten hair.

Buiten dat nu veel van deze Heefters Heefters

dus in de Genees-kunde grooten dienft '°' *Pyze

doen, zoo vind men weer andere, die den nunjlhe*
inlander tot fpyze, of tot kleederen, en den.

ook wel tot eenige andere nuttigheid, die-

nen. Ook geeft hen de Tsjera Mela~
Heejler een zeer aangename ingepeekelde

Vrugt by hunne fpyze, en men kan die

uit de hand eeten.

Tot fpys der Inlanders diend het -Da-
hon Tsjoesjoc Rantbot , of 't Hairftekeri"

blad^ dat zy by Vifch koken, om'er een
rhynfchc fmaak aan te geven. Ook gecfc

de Roecam , een zoort van Hagedoorn^ een

lek-



En GEWASSEN van AMBOINA. ^31'

fckkerc Vrugt, die zoet is, waar toe zy
meeft diend.

De jonge bladeren van Cajoe Jjer ^mtt
Vifch of Vleelch gekookt , dienen den
Inlander tot een lekker Moes-kruid, be-

halvcn dat ook de bezien, en bladeren,

byzonder goed en verkoelende tegen de
Koortzen zyn. Ook is 't hout bloed-Ilel-

pend, heerlyk tegen Bloed-vinnen , of
Puiften, en tot het genezen van alle ver-

fche wonden. Deze uitwerkingen heeft

men van 't fVyfjen ; dog de wortel van
't Mannetje» diend ook om de Saguiveer

goed te maken , en de zelve tegen 't

ichielyk zuur werden te bewaren. Des-
zelfs wortels zyn mede zeer goed tegen
aWe ziveeren ^ en zelfs tegen de jlmbon-

Jcbe Pokken^ om die te doen voor den
dag komen.

Cajoe Lorat diend hem , om zyn drank
een rynfchen fniaak te geven, en Loejfa

Radja ^ om zyn drank bitter te maken,
behalven dat he* -ook een heerlyk middel
is tegen alle q/'^len.

Het Kaymiihs-blad diend den Inlander

al mede , en voor al de klein-bladige

zoort , om de bladen by hunne Vifch
,

Canari, en BacaJJam^ raauw teeeten.

Aldus dienen de bladen van zeker Wa-
ter-hout^ by den Amboinees jiywayl , en

by andere , Laffi-hout genaamd , al mede
voor een Moes - kruid , 't geen zy by
haar H'^aivo (of die Zee-Wormen , die men
in April aan de kant of de zoom der Zee
eenige dagen vernecmd) gebruiken , en

in een Bamboes koken.

Dus kookt men de raauwe Vrugten
van de Bofch- of de ivilde Blimbing by

Vifch, om 'er een rynfche fmaak aan te

geven. Ook legt men de half rype wel

in de pekel, die dan byna als ingelegde

Konkommertjes fmaken.

Om nu hunne fpyzcn op te konnen

fcheppen , zoo heeft hen God ook bla-

den, verbeeldende als kommen, of kop-

pen ,en by hen dat gebruik ook hebben-

de, gegeven. De Inlander gebruikt ze

De om hunne Papedo , of Bry , 'er in te

Dahon doen , en noemen die daarom Papedo-bla-
Papedo.

^ig^g„^

Men heeft 'er drie byzonderc zoortcn

vaa.

Hoedanig het blad is, en dat het een

holle kom vertoond, als ook dat de eer-

ftc zoort van deze Struiken zomtyds
Vrugten geeft , konnen \vy op No.
LXXVI. zien.

Zommige van deze holle donker-groe-

ne bladen zyn zoo groot, dat zy wel een

kan waters houden , vertoonende zich

boven aan de ftruik , die tien of twaalf

voeten hoog is, en de dikte van een mans
been heeft.

Nooit eet de Inlander dezen Bry, of

IIL Deel.

zy gebruiken deze bladeren tot hunne
kommen ; behalven dat zy ook wel tot

andere dienllen gebruikt werden , en al

mede veel nuttigheid in de Genees-kun-
de hebben , om 't water en zweet uit

en af te dryven , en om ymand verlich-

ting tegen 't Graveel, en alle pyn in de
Nieren, te geven.

De bladeren zyn goed , om ze tot een
Moes-kruid met Calappus-Melk ickokeriy
hoewel zy ook wel raauw tot Vifch, en
BacaJlam, gegeten werden.
De derde zoort diend alleen tot cieraad

in de Tuinen, en tot eenige diergelyke
nuttigheden in de Genees-kunde , waar
toe de eerllc dienftig is, zynde ook een
heerlyk middel tegen 't Bloed-wateren.

Dus gat hen de goedertieren Schep- Heefters

per niet alleen fpys, drank , en genees- tot klec;

middelen , onder deze Heellers , maar '^'^^"•

ook Struiken, die bequaam zyn, om 'er

klecderen van te maken.
De Kattoen-Struik , diend hier toe voor- De

namelyk
,
gantfch Indien door , die hier Kattoen^

mede valt , en geen bcfchryving noodig
'

heeft , alzoo dat reeds genoeg door ande-
re gedaan, en die in Europa genoeg be-
kend is. Zy valt hier zomtyds tien of
twaalf voet hoog van ftam j daar zy an-
der in Aziln , in Hindoftan , en elders

,

pas twee of drie voet hoog werd , hoe-
danig ik die op Batavia gezien hebbe.

Men ziet ze levendig door de Heer Nieuiu-

hof in zyn Gezantfchap na Chinafol. i tf.
afgebeeld.

Het is te verwonderen , dat zulk een
kleine Plant zoo grooten overvloed van
Indiaanfcbe Lywaten uitleverd , zynde
deze Wol als 't Vlas der Indiaanenywaar

van zy zoo veel fraaye, konftige, grove,

en fync kleeden maken , behalven dat

deze Struik veel nuttigheden in de Ge-
nees-kunde geeft , die echter hier zoo
wel niet bekend zyn , als by de Kruid-
kundigen in Europa.

Dit Gewafch fchynd my ook toe de
fraaye Lywaaten der Ouden, die uit Op'
per-Egypten , Arabi'én, of uit het Roode

Meir quamen, uitgeleverd te hebben.

Dit mogt alleen by de Egyptifche Prie-

llers , en Lieden van den eerften Rang, ge-

dragen werden , zynde 't zelve dat de

Hebreen W Scheefch noemen , en waar
mede Jozcph Gen. xli. 42. by zyne ver-

heffing gekleed wierd.

Hier van is nog een andere zoort, die

grooter van blad, dan de gemeene Kat-

toen-Stunk.,h, dienende tot 't zelve ge-

bruik , behalven dat de bladeren gekookt,

en gegeten werden.

Daar is nog een derde zoort, Duivels-

Kattoen genaamd, om dat de Vrugten de

gedaante van 't Kattoen hebben j maar

om dat 'er niet (dan , om zoo te fpree-

Cg ken,
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Kleede-

len van

haften

van hoo-

rnen.

Genda
Poera-

kurls , tot

tcroo-

!di^ der

kleede-

rcn.

De
Dahon
Lacca.

Heefters

tot veel

andere

zaaken

nut.

ken , een geeft , die de Inlanders , Han-

toe noemen) in is.

De Bakers gebruiken de baft, om 'er

Garen at te maken, leggende die eerll

cenigc tyd m de modder te rotten, waar

na z.y 'e de buitcnlle huid afichrappen,

en van de balt draaden maken. Ook
diend de M doivaffi - jlruik den Inlander

om 'er Garen at" te maken, gelyk de bla-

deren van de K^iymans Jnanas-jiruik , om
Garen tot Vifch lynen, en de wortel te-

gen de Bloed -gang goed is.

Aldus valt 'er op Hocwamohel^ en Noef-

fahoet ^ mede een bail van zekere Struik,

van welke de Inlanders fraaye klcederen

die wonüerlyk wel na zwart Turks Greyn

gelyken, maken, behalven dat 'er op die

zcive Eilanden, en op Cekhes ^no^ ande-

re Struiken zyn , IVoo , en Mala ge-

naamd , van welke fraaye kleeujens be-

reid werJcn.

Daar is ook een Struik Genda, Poera

genaamd , die zeer welriekende korlen

heeft , welk llerk mMufcus rieken , enen-

kei maar dienen, om de kleederen een

aangename reuk te geven, alzoo men die

brarid , en de kleederen daar mede be-

rookt.

Zyn nu hunne kleederen vuil gcwor
den, zy hebben ook een fchors, die hen

een zoort van Zeep geeft , om de zelve

fchoon te maken , hoewel zy mceit tot

het waffchen van 't hoofd en 't lyf ge-

bruikt werd.

De Dabon Lacca ^ anders met de naam
vanCypruSy of het Jkanna-bladhtkcnd

^

diend hen, om hunne nagels rood te ma-
ken, en om hen op te eieren, waar toe

het de Egyptize , 7«' kze , en veel ande-

re Vrouwen, zoo in Europa , als in /l-

s;a/,al van ouds her plegen te gebruiken.

Zoo hebben zy ook veel Heefters, die

hen of maar enkel brandhout (gelyk

de Roode liirocrong) of koolhout , voor

de Goud-Smids, en andere geven , van
hocdanige zoorten 'er een Lalay gcx\Azmd

^

en nog een andere , tot het polyften van

Kiften, en Kaften dienen, waar toe de

bladen van de yimpehs - Struik gebruikt

verden , zonder dat deze Struik ergens

anders toe diend. Wy vertoonen dit blad

op N°. Lxxyii.
De RocJJ'oe-{choï% diend de ViflTchers ,

om hunne Netten zwart te vervxcn, en
tegen 't Zee-water duurzaam , en fterk

te maken.
De Sappan- Struik diend hen mede, om

alles een fraaye roode verw te jreven

niet alleen door gantlch

zelf tot in Earop.i vcivoerd

waar toe t

dicn-t m:iar

werd , behalven dat 't hen ook diend

om de nagels in al hunne Vaartuigen

van te maken, alzoo 't zeer hard is.

»

ƒ«-

j

'er

en
tegen 't zout-water ftand houd.

Eindclyk hebben zy van 't Soeggi-hout

niet alleen haar gebruik, om 'er palen en
ftakcn tot Paggers , en Heiningen rondom
hunne Tuinen van te maken ; maar zy
hebben ook een Heefter , Dahon Soedoe

Soedoe genaamd , die ongemeen goed is

,

om 'er heggen van te maken. Wat voor
een Gev afch dit is , kan men op N°,
LXX VIII. zien.

Daar is nog een andere , Patah Toe-

langt o( Been- /preekcr genzamd^ van dcs-

zelfs zoort, zynde hevvjvk tegen been-

breuken , en om die , als«Lrien 'er de ge-

wrevene fchorfle oplegt, te geneezcn.

Men heeft eehter nog een andere Sruik,

die daar toe w cl zoo goed , en zeer fris

van blad is , die ook zeer veel op Ba-
tavia daar toe gebruikt werd.

JVIen noemd die Carendang^ of Carett-

da^ zynde een dicht gebladerde doorn-

agtige Struik, gelyk wy de afteekening

'er van op N°. LXX IX. zeer net ver-

toonen.

Ook heeft men nog een doornige Struik

op Batavia , Bangian Laki Laki ge-

naamd , die zeer bequaam tot Heggen is,

om dat zy vry lange doornen, en dichte

bladeren , die twee en twee

De
Dahon-
Soedoc
Soedoe-
Struik.

DeCai
rendangj

tegen een

ftaan, heeft.

Onder de Heefters , die op zich zelve De Likos

hier ftaan , is ook de Llkwwala , diens ^*'^'
.

ftam een vadem hoog is, en een arm dik

werd , hebbende leden als de 'wilde Pi-

1
nangboüm

f
en zich in zes takken vcrdce»

lende , die Vyf of zes vadem lang zyn.

H) bloeid in zyn ouderdom. Zyn blad

;
diend ten deele tot Bongkos bladen ^ om
hun Tabak 'er uit te rooken, ten deele

om andere Vriigten 'er in te winden.

Wy geven 'er hier een teekening van
op No. LXXIX.

I

^

A GT-
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AGTSTE HOOFDSTUK.

Boenga Riroc.

K Kuipende Heeftcrs, f« Bofch-Touwen. X)e Dahon Lidah Lidah. Tali Boe-
bot. De Zee-Boon-Plant. Tali Gnemon. Gnemon-Tali. Tali Api. Spece-

ryagtige Bolch-Touwen. Cajoe Lacca. Coedrang. De Camoeneng. Het Cajoc
Rap.it. /)e Poelafari. Z)<? Tuba Bidji, f»z. 2)^ Gamat. £)^ Soelamoe Tali. Si-
rih Talan:^. Tsjabe Hoctan, enz. Tali Sirih-Pelo Tsjcdangan. De Boenga* Ma-

De Saga-Heefter. De Dahon Gatah
Tali Bacompol. Tali Safawi. De Tapanawa.
De Sajor Pepe. De Solulo-Plant. De Tali
Woit Kitsjil. De Koene Kekoc. De Klitsji-

Struilc Z)c Gondc-Struik. Z)(? Kati Kati Kitsjil. DeGongxy. Z)i? Rotang Calap-
pa. Rotang Hitani. Rotang Poeteh. Rotang Toeni. Rotang Djava. RotangDjer-
nang. Rotang Tsjavoni. Rotang Afam. Roiang Salac. Rotang Hoctan. Dt
Dahon Gindi. De Oedani.

noor. Boenga Gambir.

Gambir , enz. De Tali Morea
De Tali Boeton. De Paria Laoet.

Pieflang. De Woit Befaar. De

Kruipen-

de Hee-
fters , en

Bofch-

Touwen.

De
Dahon
Lidah
Lidah.

Tali Boe-
bok.

De Zec-

Heejiers, die t'prt-kruipen, of Bofch-

.y^ouwcH zya.
'/

Ehalvcn de voornoemde op zich

zelven Itaande Heellers, die dun-

ne, en ook dikke Itammcn heb-

ben, zyn'er, die nuiar gewoon
zyn ergens langs te kruipen, en

gemecnelyk de naam van Bofch-TowWen
draagcn.

Onder deze is het dikfte , dat ik kcn-
nc , de Dahon Lidah Lidah , of het Ton-

gen-blad^ om dat het blad byna als een

Tong v.ai gedaante is. Dit touw valt

wel een mans been dik , loopende met
wonderlykc en menigvuluige bogten wel
een Snaphaans fchoot ,en verder, henen,

werdende zomtyds wel een dye dik , en

ook wel dikker. Het zelve werd zom-
tyds in itukken gefncden , en in plaats

van 't Sefoot gebruikt, om de Sagu-weer

bitter te maken. Men gebruikt de gc-

kookie bladen tegen de Koorts , en men
vafcht 'er zich dan mede.

Wy vcrtoonen dit Touw , met zyn
blad, opNo. LXXXI.
Het tweede Bolch-Touw , ook een

been dik, is de Tali Boelfot , of 't Vifch-

kovoen-Touw ^ by de Viflchcrs gebruike-

lyk , cm hunne Bobbers en Vifch- kor-

ven daar mede in Zee te laten zinken.

Het valt zoo lang niet, als het voorige,

en 't heeft een blad, byna als de ling-

goa-bladeren.

Daar is nog een tweede zoort van dit

Boubers-Towd! j maar dat altyd uit vier

ihengen beftaat , meell aan een valtgc-

groeid. Men gebruikt deze buigzaame
touwen tot cie Vifch-Jcorven , Ankcr-
touwcn der Cora Cora's.y en tot de Trek-
Ncttcn
De Plant, waar aan de bekende groo-

tc Zee-boom groeid , is mede een zoort Boon-
van Bofch-Touwjverfprcidendc zomtyds P'»°^"

zich zelven zeer wyd uit, en werdcnde
ten naartcn by wel zoo dik , als de Da-
hon Lidah Lidah.

Men plagt van de Boonen, daar aan
groeyende, wel eer doosjes te maken,en
die in Europa met Zilver, enz. te bcflaan.

Men gebruikt die, jong of half ryp, om
't hoofd te wallchcn. Andere bradea
en ectcn die > ook zyn 'er, die de bla-

den als een Moes-kruid , of als Spenagic,
ftoven.

Men heeft een roode zoort van deze
Boonen , die zeer fraaye bladen geeft j
dog die verder nog weinig bekend is.

Dus is 'er een zoort , waar van zom-
mige Boonen zwart, en ;;nderc gelpik-
keid zyn, groevende al mede aan zoo een
Touw i dog ailc deze Boonen zyn fcha-
delyk om ze te eetcn.

Het Cnernon-Touiv ^ is mede een been Tali-

dik
,

gevende een Vrugt , diens korls Gnemon,

men in tydcn van nood, na datzyfchoon
gemaakt zyn, eeten kan. Men gebruikt
de ranken, die pas een vinger dik zyn,
even als 't voorig befchrcven vier-ilren-

gig Bohbcr-ToHiv.

De Gnemon Tali, o£ de Touiv-Gremon y Gnemon
een ander touw, valt pas een arm dik , Tali.

gevende veel Vrugten byecn aan groote
trolfen, gelykendc wel na de half waf-
fchen Gnemon, die met 'crtyd rood werd,
waar van men de binnenlte korl geroolt
zynde, eet.

Tali Jpi , of 't Vum-Toü'U) , is niet Tali Api.

groot i maar heeft twee zoorten , het
gladde, of'tfcherpc. Het valt pas een
pink dik , en dicnd mceil tot het binden
der Fuiken, Vifch-korven, als mede van
de Cora Car^- vlerken.

Dus is 'er nog een biesagtig Touw,
Gg 2. dac
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Specery-

astige

Tuuwcn.
Cajoe
Lacca.

Coe-
drang.

De C.i-

moeneng,

Het
Cajoe
Rapat.

DePoe-
laiari.

dat zeer veel tot Sa o's en Fuiken ge-

bruikt, en 7^^/; Racoe Sero ocm-xmó. werd,

zynde zeer taay, en zoo duurzaam in 't

Zee- water, als Kotang.

Men vind 'er onder deze Bofch-Touwen

die een fpcceryagtige geur van zich ver-

fprcidcn. Van deze zoort is 't Lacca-

hoiit^ dat donker bruin van verw^ is , en

iet fpeccryagtigs van zich verfpreid. Het

hout dcszcUs werd tot reukwerk op Ja-

va verkogt.

Daar is een andere ivildc zoort , taU-

Carbauw^ of 't Koeyen-Touw^ genaamd,

die geen geur heeft , en deze naam draagd,

om dat de Koeyen geerne die jonge bla-

den eeten. Hier van vlegten de Baliers

wel Heiningen, en Heggen.

De Coedrang, een Hcefter , hebbende

meJc doornen als de Lmoen-hoom , en bla-

den, die wat na de CV/rtew-bladen trek-

ken, diend den Amboincei meeft om geel

en groen te verwen , 't eerÜe van zich

zelven,en 't ander by geval, dat de Ver-

wcrs in Amboina. weten.

De Camoeneng-ftriiik , waar van twee

zoorten zyn , 't 'Javaanjche , en 't Ambon-

fche , wil met zyn hout wel wat na 't

Palm-botit gelykcn ; dog 't laatlle heeft

meer overeenkomll mtt Cajoe Lacca,hé'o-

bende een ilam ontrent een been dik,be-

ftaande uit vcrfcheide Üammcn byeen)

dog 't Javadnfcb werd een fraay boomtjen.

Dit hout (voor al 't kruipende geflagt)

werd veel tot Kloflen, Stoelen, Kris-

hegten. Scheden, alzoo 't fraay gevlamd

is, gebruikt. Ook hebben de bladeren

van dit Gewafch haar gebruik in de Ge-

necs-kunde tegen de lammigheid , een

korten adem, zware borll, enz.

Het Cajoe Rasat, of bet dicht -iveer toe-

Jluilcnd-hout ) is een Kruip-Hecllerj diens

takken ontrent een vinger dik zyn, en

uit welke een zekere melk, die zeer kleeft,

zoo ras men 'er in kapt , loopen komt.

Deze fchorfle werd by deze en gene

liftige Vrouwen gebruikt, om een jonge

Dochter, die haren Maagdom reeds quyt

geraakt is, weer in haar geheel, en m
haren voorigen (laat te herilcUen. De
bladen werden ook wel als een Mocs-

Iiruid, of als Salade, gegeten. Men pryll:

die fchors ook tegen de Bloed-loop >'dog

Vrouwen , die ter goeder naam liaan

,

hebben deze fchors niet geerne , met we-,

ten van andere in huis, alzoo haar cere,

fchoon zy nog zoo zuiver mogten zyn

,

by de quaadaardige daar door veel lyclen,

en redenen tot quaad-fpreken , of ten

minften tot gedagten ten quade geven

zoude.

Men heeft hier ook een Bofch-Touiv ,

Poelafaii genaamd, diens fchorffe een

zeer aangcnaame reuk geeft. Zy valt

wit en zagt, en werd in bondclkens ge-

bruikt, om een lieflfclyken geur aan dé
kleederen te geven , behalven dat men
die ook onder andere houten en bloemen,

en onder ry ft en water, mengt, dienen-

de verder tot witte koekjens, daar men'
gewoon is 't lyf mede te wallchen , om
het te verkoelen , en geur 'er aan té

geven. Het hout zelts diend ook tot

verkoeling} maar daar is een ballaard-

zoort , die men met deze niet vermen-

gen moet , alzoo die na deze in geur

niet en gelykt, behalven dat het touw
van de ballaard-zoort ook wel zoo glad,

én zoo rond is.

De Tuba Bidji is een zoort van Hee-
fters, waar aan kleine Bezien, of Noot-
jens, groeyen, by onze Kruid-kenners

Cucculi Indici genaamd , dienende hier

enkelyk , om 'er Viflchen , en Vogelen
mede te vergeven, en waar mede ookge-
meenelyk de Paradys-fogelen meeft ge-

vangen werden. Wy geven een afceeke-

ning van deze Plant op NI°. LXXXII.
Zoo heeft men nog een\ ^dcr Gewafchj

Tuba Akar^ oi de fVortel-1 uba^gcn'X'xmó^

al mede tot het zelve gebruik met hare

geftampre zwarte wortelen dienende, gc-

lyk mede den Tuba Coening^ of de Geele

Tuba^ hoewel die ook in de Genees-kun-

de, als de Rbabarbar
^
gebruikt werd.

Dus heeft men ook een touwagtigc
Heefter, Gamat genaamd , die van een

zeer goeden dienft is, om 't uitvallen van
't hair te beletten, hoewel zy ook tegen

de Milt-ziekte , en meer andere quaalen,

gebruikt werd.

Onder de ' Touw-gewalTchen geeft de
inlander zeer hoog op van de Soelamoe

Tali^ een Plant, die zeer wel na de w//-

de Sirib gelykt } dog die krygt nooit zoo
een dikke ftam. Zy is van een algemei-

me nuttigheid , en voor al zeer heerlyk

tegen alle gezwellen.

Men heeft buiten dien nog meer ge-
flagten van dcivih/e 6'/>7'^, waar onder de
Sir:b Talang geteld werd , hebbende een
ftreng van een duim dik , dog grooter

van blad, dan 't voorige. Den Inlander

gebruikt dit hout, als een heilzaam mid-
del tegen hare ingebeelde Tooveiyen , en
betooveringen. De bladeren zyn ook
goed tegen hoofdpyn j dog ontrent y-
mand, die niets fchort , zullen zy geen
werking hebben, en niet fterk trekken,

gelyk zy anders doen.

De 'wilac lange Peper (een derde zoort

van luilde Boom-Sirih) by den Inlander

Tsjabe Hoetan genaamd
,
gelykt in bla-

den, en Vrugten, wel wat , maar geen-

zins in fmaak daar na. Dit is mede een

Touw-Heefter , een zwaren arm , en zom-
tyds wel een been, dik, gelykcnde by-

zonder wel na 't Soela-oioe Tali, hoewel
'er in zich zelven nog veel onderfcheid

tuflchen is. Die

De Tuba
BidJi,eDX.

Gamatt

DeSoè?
lamoe

Sirih Ta-J

lans.

Tsjatc

HoetaraJ
enz.
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TaliSi-

tih.

Pelo
Tsjcdan-

Dé
Boenga
Manoor,

Dit dik touvv,doorgekapt, diend den

Inlander, in 't Bolch en van water ont-

zet zynde, mcefl: voor den doril , alzoo

'er zeer veel , en redelyk goed water (im-

mers m tyd van uoodj in is.

De fchors werd ook gebruikt, om, ge-

kneull en met water gemengd , 'er de

klecderen in te walFchen , en om aan de

zelve een goeden geur te geven.

Wy vertoonen een rank deszclfs met
de bladeren op No. LXXXIII.

Daar is nog een tweede zoort, die vry

beter na de lange Pcpa zweemdj maar
deszelfs touw is pas een duim dik.

Daar is nog een andere boomagtige 5"/-

rih , Lada Andjing , of Honden- Peper , ge-

naamd, dun en pas een grove vinger van

dikte ; dog deze heeft tot nog toe by
den Inlander geen gebruik.

Daar is een zoort van touw , Tali Si-

rib , of Sirifj-tomv^ genaamd , dat van

blad wel wat na een Sirih-blad gelykt
,

hoewel het in ól • daad zeer veel daar van

verfchild.

Het Touw zelfheeft wel de dikte van

een kinds-arm , en loopt zoo tegen ande-

re boomen op. Het heeft een bittere

fchors, en dit is al mede een Oebat So-

ivanggi , of een middel tegen de betoovering^

daar dog den Inlander vol van is.

Wy vertoonen een rank deszelfs op

No. LXXXIV. met hare bloeflem , en

Vrugt.
JVlcn heeft 'er nóg een tweede zoort

van, diens wortels met Pinang tegen 't

Kolyk gebruikt werden , zynde ook zeer

goed om llappe en lamagtige knyen , als

men 'er de geftoöte wortels oplegt , te

veriterken.

Onder deze Heefters heeft men 'er ook
verfcheidc , die fraaye bloemen geven

,

van welke de Pelo Tsjedangan zeer ge-

zogt werd
,
gelyk zy de Vrouwen ook

diend , om ze in 't hair te dragen. Zy
gelykt wel wat na de witte Syringa , kry-

gende een itam , die wel een arm bene-

den dik is , dog die zich ten eeriten in

dunner ranken verdeeld , hebbende een

zeer dicht lof, dat wel vier of vyf duim

lajig,en ontrent half zoo breed valt, waar

om zy ook zeer veel diend, om over een

wagen te loopen, ten einde men onder

deszelis lommer zou konnen zitten. De
bloemen hebben wel eenige gedaante na

de Javmyn-bloeni , dog vallen korter van

hals, bellaande uit vyf geelagtige blaad-

jensj en meeft na verfche ryll: riekende.

De Mamor-bhem ^ een van de fraayfte

Indiaanfcbe bloemen ,
grocid mede aan

een houtagtige llruik, die ten deele op

llaat^ en ten decle langs de grond kruipt.

Zy valt aan ranken, die ontrent een vin-

ger dik zyn. De bladeren Itaan twee en

twee tegen een, fpitsagtig voor, en ag-

2-37

ter rond toeloopende, ook zyn zy een
vinger lang, en matig breed.

De bloemen vertoonen zich aan de ui-

terlle takjens met hun driën,of ook wel
vyf by een, eerll witte knoppen, zynde
koit van hals , en zeer wel na de geopen-
de Oi-angie-bloeJ/cm gely kende. Zy riekt

byzonder aangenaam, en byna als de e-

vengemelde bioefTem ; dog zy gaat na
Zons ondergang (gelyk meer andere bloe-

men) eerftopen, blyvende zoodiegant-
fchen nacht, en dag 'er aan, en dan vale

zy af, zonder Vrugt te geven.

Wy hebben bevorens diergelyken

bloem, dog die wel -vier, vyf, en ze-

ven dubbeld werd, onder de naam van
de Tonkinfe Mocgii^ o? Manoor-bhem be-

fchreven, dragende v,ee\ trager, als de-

ze, hoewel zy anders in blad , en vciw
even eens, en nog wel zoo Ilerk van
reuk is.

Zy diend de jonge Juffers, om ze in 't

hair te ibengelcn , of agter de ooren te

dragen, als mede om ze op hare flaap-

ifeden, en in hare kleederen te lfroo)en,

om 'er de geur van deze bloem in te bren-

gen, ten v/elken einde zy gelhengcld
,

en alle dag verkogt werden , zynuc die

een van de fraayife gefchenken , die een

jong Heer aan ccn jonge Juffer doen kan.

Men heeft nu en dan aan deze Struik

fleentjes gevonden, die de gedaante van
deze Bloem-knop hadden, en die de In-

landers de Miftica Manoor^of de Alamor'

fieen^y noemen.
De Gambir-bloem is de zelve byna , als Boengi

de \\<\x.te. Jafmyn-blocni ., dienende al me- Gambif.

de om 't hair der jonge Juff^ers te vercie-

ren. Van de zelve is nog een nsjtlde of
Strmd-zoort.

De Bloem werd by andere ook wel
Bocnga J'ahi Ajam , dat is , de Hoender-

Sti vnts-bloe?n ^gcwAamd , van welke won-
derlyke benaming ik egter geen reden

wete, en nog minder grond 'er toe daar

in vinde. Nu en dan heeft men hier van
ook Vrugten gezien.

De Gambir Laoet , een zoort van Jas-

myn-bloemen gevende, is een hecrlyk mid-
del tegen alle fchadelyke gegetene Vif-

fchen. Krabben, enz. wanneer men de

korls 'er tegen inneemd.

Daar is nog een Bloem, die aan een Bocng»

Bofch-Toniv van de zelve dikte byna, als Biroc.

de Boenga Manoor
^

groeid. De Portuge-

zen noemen die Poela Kricqua.. De Inlan-

der noemd die eigentlyk Boenga Calintet^

(five Flos Clitoridis) en ook wel Boenga

Nafi^ of de Ryft-bloem , om dat hy de

gekookte Ryft daar mede verwd. De
bloem is als een hoog-blaauw klok je, dat

van binnen licht geel , en wat geffreept

is. Als men deze met Azyn en water

wryft , zoo kan men 'er eenigzins wit

Gg 5
.linnen
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linnen blaauw mede verwen, dog 't ver-

gaat met 'er tyd zeer licht.

De Saoa. De Saga-Hafier vak wel zoo dik , en

taay van Touw, als de voorige, dienen-

de de Inlander mccll: tegen gezwellen, en

andere ongemakken in de keel. De roo-

de korlen of boontjes, werden in 't ge-

wigt van Goud en Zilver gebruikt, waar

van de vier en twintig (of, zoo zy groot

zyn, eenentwintig) een Maas, of on-

trent een Hollandfche Drachma , doen ,

van welke 'er tien in een lafü gaan, die

vier gulden in waarde doet.

De Da- Onder de kruipende Gewaflchen,teld
hon-Ga- men ook het Gatab- Gambir-blad ^azx. zich
tah-Gam- j^g^ lange ranken, even als de Wyngaurd,

' uitbreid, hebbende twcedcrlcy zoortcn,

van welke de eene breede , de andere

fmalle bladeren heeft.

Het brecd-bladige , dat 't Wyfjeyi is

,

valt ontrent twee duim dik van Itam

,

Verfchiltendc van 't ander meeft in blad

,

hebbende 't eerfte veel fmalle en langhal-

zige witte bloemen, byna als de Jasmyn^

en 't laatrte zulke Pacrfche bloemtjens

,

dog zonder reuk, daar de breed-bladige

bloemtjens als Caneel-Olie rieken.

De bladeren van de eerfte zoort eet

men met P;««»^, dienende mede om roo-

de lippen, en een zuivere mond te maken.

Zy zyn ook goed tegen de Sprouiv. De
tweede zoort diend in 't Boich alleen tot

dorft-leffching , alzoo 'er veel water in

valt.

Dit is echter een gehcele andere Plant,

dan die, van v/elke de Gatab-Gambir ge-

maakt werd.

Men heeft nog een andere dicrgelyke

Struik , die met zyn takken zich wel
uitbreid, dog gcmeenelyk met twee der

zelve , en wel meer , tegen malkandercn

aan ftaat. De Inlanders noemen deze

Dahon Gatab-Gambir Baboeloc, of de rui-

ge Gatab-Gambir -bladen. Zy valt wel
een arm dik, hebbende 't diklle 'er van
zomtyds van binnen in mede veel water.

Men ziet 'er ook geel en witte bloem-
kcns aan , dog zy hebben geen reuk.

De Tali. Onder de Struiken , die zomtyds op
Moréa. zich zclvcn Ibun , en zomtyds tegen een

Boom oploopen, teld men de Tali Mo-
réa, oi bet AaVi-touw mede. A4en heeft

'er een Mannetjen en H'yfjen van. Zy
werden zoo genaamd , om dat zy onderde
fchil zoo glad als een jlal zyn.

Het eerfte werd een ftruik van veel

ftammen by een, yder ontrent een duim
dik, en zich zoo van de wortel verhef-

fende.

Het IVyfjen valt gladder , dunner en

minder van ranken. Zy geven beide

bloem en Vrugt. Wy vertoonen een af-

leekening van 't Wyfjen op N°. LXXXV.
De bladeren werden by <X\zs-is\Macaf-

far by hunnen Vifch gekookt , om 'er een
rhynfchheid aan te geven. Men zegt,

dat de wortel van 't M-^yfjen beft is, om
wonden en zweeren te genezen

, ja zelf

om kogels uit de wonden te trekken.

De Tali Baeompol , of ''t zamen-gerold '^^^' ''^'

Touw, is een zeer verwerde ftruik, wel '•""'P'*'

een arm dik beneden , verdeelende zich

ten eerften in veel ranken. Zy diend den
Inlander voornamelyk tot verkoeling.

Ook kan hy de jonge bladeren eetenjdac

de Koebeeften mede geerne doen , zoo
dat men 'er wel oppaflen moet, wil men
die hebben, alzoo zy 'er anders ontrent

komen, en die ten eerften opeeten.

Daar is nog een andere zoort van deze
Struik , die '/ Roode '/ zarden gerold Towm
genaamd werd-, dog zy walcht hooger
op,breidende zich met zyn taaye ranken
zeer verre uit. De Inlander kookt deze
bladeren als Moes, en eet ze, hoedanig
zy de bladeren van de Oeta Mina , of
Vette Moes-Struik , mc^ gebruiken j en
ook die van de Octa /'el\^ ot van de Sa-

Jor Baginvala, met Calappus-'Melk gekookt, Tali Safa-

De 'lalï Safawi, o£hcz Mofiaard-Toww, wi.

wafchtookaaneen voonkruipende ftruik,

hebbende een ftam, een arm dik, die wie
vanfchorsis. De bladeren, die welleven
ofacht duim lang , en drie breed zyn, Imaa-
ken wat na Mojlaart , dienende meeft toe

pappen tegcnSteen-puiften,Bloed-vinnen,

en op allerley wonden , die zy doorgaans
zeer wel geneien. Ook is die wortel
goed , als men van eenige vergiftige Vifch
gegeten heeft , of 'er van gefteken is , 't

zy men die uitcrlyk, of inwendig gebruikt. De Tap»;

De Tapafiaiva, van welke een groote, nawa.

en een kleine zoort is, diend den Inlander

als een bind-touw, om alles vail te ma-
ken, gelyk mede het Boetoris Touw, dat De Tali

hier van Boeton gebragt is, en dat wyop Boeton.

N°. LXXX VI. met zync Vrugtjens ver-

toonen.

De Paria , of Papari-Laoet , dat is, het De Paria

Zee-Bitter , is een dunne langs de grond Laoet.

voortkruipende Struik, diens jonge bla-

deren raauw gegeten, voor zeer aan-

genaam gehouden werden, alzoo zy een
zikige bittere fmaak hebben. De fchors,

takken, en wortel in water gewreven
,

verft rekken den Inlander voor goede zeep,

om hun linnen te waftchen.

Onder de ftinger-gcwailchen teld men De Sajor

ook de Sajor Pepe , hebbende een ftam , Pepe.

ontrent twee vingeren dik, waar van een
kleine , en een groote zoort is.

Deze verlchillen in groote van blade-

ren •, dog de bladen van de Jmal-bladige,

of de kleine zoon, dienerj den yhnhoinees

meeft, om ze raauw by hunne C<2«fl>7,

Zagoe , c\\ Bdcaffavi , te ceten.

Zy zyn in 't eer ft wel wat bitter, doch
daar na zoet. Zy werden ook wel by Vilch
gekookt, en zoo gegeten. In
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In de Genees-kunde diend de vorrcl

tegen benaauwtheiu voor 't heit, en te-

gen lleking dcszelfsjOok een heerlyk te-

gcn-gifc, als men van vergiftige Krab-
ben, ofandere qiiade V'ifch

,
gegeccn heeft.

De Solu- Wy geven een teekening van de kleine
]o riant, xoort opN». LXXXVU.

De Solulo-Plant , die cenigzins recht

op wafcht , is echter maar een fraaye

duim dik , loopende daar na tegen de
ruigte, die hy ontmoet, op, hebbende
een witte bloeflem , als die van de Boo-

^ men. Zyn jonge bladeren dienen al mede
tot een lekker Moes, wanneer de Inlan-

der die by zyn Boontjes, of wel in Ca-

DeTali it^Ppus-AIelk kookt. De opgekookte bla-

Pieffaog. deren zyn ook goed tegende lammighcid.

Het Pie^aiig-Toww is een Struik, diens

ranken ontrent een duim dik vallen. Daar
is een breed- en fmal-bladige zoort.

Van de breed- bladige vertoonen wy
een afteekening met de Vrugten , op No.
LXXXVIII.^

Het middc' té heuveltje van de bloem,

diend tot ipys, fmakende byzonder wel
na de i'ieJJ'ang-Frugt.

De wortels , en fchorfle van 't fmal-

bladige, m water gewreven, en ingeno-

men, zyn zeer goed tegen 't Kolyk^ uit

wniden ontflaande , en tegen alle be-

naau*theid des herten. Ook doen zy
lofle tanden weer vaft ftaan.

Hier van fchynd mede een zoort te

zyn zeker Bojch-Touw , van den Inlan-

der Lahae genaamd , waar van de Vrug-
ten gegeten , en de fchorlTe gebruikt

De Woit werd , om 'er de tanden mede te wryven,
Bdaar. en ze vaft te zetten.

Onder de voorname Bofcb-Towwen be-

hoord mede de IVoit-Befar , een zoort

van Klim-op , die al verfcheide zoorten

heeftjals't groot-,klein- bladige,en't ruige.

Het eerfte is een Touw,hebbende een en-

kele flreng,die beneden wel een arm dik is.

De tweede valt veel dunner van ftreng,

pas een duim dik.

De derde is veel grooter Van blad , als

de twee voorige.

Het eerfte alleen diend den Aynhoinees

byzonder veel, en is 'er ook wel 't befte

toe , om hunne hooge Boomen daar mede
te beklimmen , en om de Coefo Coefo's

(zeker Dier) te vangen. Ook werd de
fchors van beide bv Pimng gegeten.

De Woit Gelyk 'er nu een groote zoort van
kitsjiJ. fFoit is , alzoo leverd 't Ambonjch Bofch

ook een kleine zoort uit, die wel zoo
wel na Klim-op gelykt. Hier van zyn
vicrderley zoorten.

De ftam van de eerfte valt mede een

kleine arm dik. De tweede, is maar een

vinger dik. De derde, (die welriekend

is) heeft een ftreng van een duim dik j

cn de vierde valt het kleinfte. Alle de-

ze klcin-bladige zoorten van ïVoit leve-
ren een witie melk uit, die wel bitter^

en brandig in de mond } doch niet fcha-

delyk is. De fchors van de takken der
twee eerfte zoorten werden in 't Bofch
als Pinang gebruikt , met Sirih en wac
Kalk.^ na dat zy wat geklopt zyn, gege-
ten. Van de derde zoort, maakt men
welriekende kranflcn , die wel zeven of
acht dagen haren reuk behouden.
Wy geven hier een afteekening van de

eerfte zoort van 't IVoit Kitsjil , met de
Vrugten, op No- LXXXIX.
Men heeft hier onder de Struiken , DcKoené

ook verfcheide zoorten van Braamen , Kekoe.

Koene Kekoe genaamd.
Daar is een zoort met kleine bladert-

jcns , die met veel ftammen recht opgroeid,
doch daar is een breed-bladige zoort, die

krommer van ftam, cn doornagtiger is,

hebbende veel grooter en driekluftige

bladen j doch van bloemen en Vrugten
verfchild hy niet van de voorige, hoewel
deszelfs Bezien wat platter, en zoo hol
niet, als de vorige, cn bitter van fmaak
zyn, hebbende beide, ryp zynde, een
roode verw ; doch de bladen van de breed-

bladige zoort zyn niet bitter j maar wat
t'zamcntrekkende.

Deze Vrugt werd van den Inlander noit,

maar wel by ons gegeten, echter dienen

zy hunne kinderen, om hen 't piflen in

't bed af te leercn.

De wortel van de eerfte zoort is heer-

lyk tegen 't bloed fpuwen, als men die

met wat Gember^ witte Sirih ^en Pinang
eenige dagen aan een eet. Mits dat men
zich dan voor alle V ifch wagte. De bla-

deren dienen al mede tot fpys, gevende
een zeer verkoelende Sayor , of Moes-
huid^y en werden ook wel by een Salade

als tockruid gegeten, behalven dat dit,

en de andere zoorten, nog al meer ande-

re dienften in de Geneces-kunde geven.

De Struik , waar aan de Klitsji's groe- De Kli-

yen , is een doornagtige Heefter, waar '^^•'' '*'

van een f-Fyfjen en een Mannetjen is.

Het eerfte is beneden wel een arm dik,

doch loopt daar na, hoewel laag, over
andere ruigte voort, hebbende takjens,

aan welke korte doornen , als aan de
Rooze-boomen ^ zyn.

Aan deze Struik groeycn zekere Boe-
nen, drie of vier duim lang, en half zoa
breed , vol korte doorntjes , die groen

en week zyn } doch de oridc werden

zwartagtig , en in de zelve vind meri

twee, drie, of vier graauwe AT/z/j/Vj , of

Knikkers , dienende , om tot het Boont-

jes-[pel te gebruiken. Men maakt ook
zeer goede Heggen van deze Struik. De
bladeren in Toivak gekookt , zyn ook
goed tegen allerlcy zugt , cn voor geel-

zugtige en andere diergelyke menfchen.

Een
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De Gon- ^^" grooter zooit van Klitsji's, geett

doe- <^C doornige Struik , Gondoe genaamd ,

ftruik. als 't Mannetjen van 't voorige, alzoo zy

daar van niet veel veifchild. Zy heett

mede verfcheiJe Hammen ,
groeyende

met de middelllc recht op , en kruipende

met de andere langs de grond. De Boo-

nen hier aan vallen korter , en breeder

,

I

dan aan de Klitsji's-firuik , hebbende van

binnen twee korls ,
grooter als de Kli-

tsji's, en langwerpig rond , mede afch-

graauw, en zommige wat blaauwagtig,

andere zwartagtig -, doch deze werden

zoo veel tot dit fpcl niet gebruikt, als de

voorige , om dat zy te groot , en te lang

zyn. Deze Struik is in de Genees-kunde

van 't zelve gebruik als de voorige Heefter

.

De Kati ^^" ^^^^^ °°'^ ^^" kleine doornagtige

Kmi Struik , Kati Kati Kitsjil genaamd , waar
Kitsjil. van een Strand- en een Land-zoort is,

beide zeer dun van ranken, dienende by-

na nergens anders toe , als om alle die

gene, die 'er ontrent komen, met hare

haakjens te plagen, en om al, dat zy

maar raaken, in ftukken te ryten , zoo

men niet pal blytt Itaan , om 't los re

maken ; doch voor de Strand-zoorte , die

't digtlle van loof is , kan men zich be-

ter wagten. Deze dienen in de Ge-

nees-kunde
,
gekookt zynde , tegen 't

Graveel , Steen , en tegen alle pyn der

Nieren.

Dg De Gonggay is mede een zoort van de-

tSonggay, ze doornagtige Heeilers , dienende meeft

den Alfoerees tot Heggen rondom hare

Dorpen.
Behalven de voorige doornagtige

Touw-Gewaffchen , heett men ook ver-

fcheide zoorten van iJo/a«_g, die gedoomd
zyn.

De Ro- I" ^^ eerfte rang ftcUen wy de Rotang

tang-Ca- C^lappa, oï Calappus- Rotang ^ waar van
lappa. weer wel twee of diederley zoorten zyn.

Alle Rotang vertoond een doornagtige

Struik, die wel een weinig na een jong

eerll uitfchietend Zagoe - Bofch gelykt

,

doch die veel korter van takken , en

op de rug vol lange dunne doornen is

,

hebbende bladeren, als 't \'XX\gSny-gras.

Uit het midden van de ftam groeid een

rank wel twaalf voeten lang , eer die

zich in bladeren verdeeld , loopende dan

met zyn enkele ftreng , ter dikte van een

duim, wel tot zeventig, tachtig, en meer

voeten verre. En zulke Touwen heeft

men meer aan ecne Stru i k , vcrdeclende zig

daar aan in vcrfcheide leden van twee of

drie voeten, na dat de zoort is. Yder

lid heeft zyn tak met bladeren, doch

korter als aan de ftam.

Het grootfte zoort van deze Rotang-

ftruiken , is de Rotang Calappa , diens

Touw wel een arm dik valt , met dichte

korte doornen, hebbende bladen van an-

derhalve voet lang, en een groote duim
breed. Het Touw zelf is vol bogten ,

en zy werd Rotang Calappa genaamd , om
dat deszelfs Palmyt tot een Moes-kruid

diend.

De Rotang diend in 't gemeen heel In-

dien door , om ze als Touw , enz. tot al-

lerley werken byna te gebruiken. Deze
eerlle zoort geeft geen nuttigheid , dan

dat harcP^/w_)/,ofAW,tot i'pyze diend.

De Zwarte Rotang verfchild niet veel Rotan^

van de voorige ; maar deszelfs Touw is
^l''*"*'

zoo lang en zoo goed niet, als dat van de
I-Fitte Rotang.

Om een denkbeeld van deze Rotang-

Jlriiik te geven, vertoonen wy van deze

zoort een afteekcning , nevens de Vrug-
ten, op No. XC.

Deze zoort heeft weinig gebruik , om
dat hy zich niet draayen nog behandelen

Iaat. Zy geeft ook Palmyt , doch zoo
goed niet, als die van de Rotang Calappa.

De Rotang Poeteh , r^ de l^Fitte Ro- Rotang
tang , is wel voornamelyk van gebruik , Poeich.

byna tot allerley werk , zoo om alles

'er van te maken, als om 'er alles mede
te binden. Uit 't midden van deze flruik

komt eigentlyk de i?ö/^»^ voort, loopen-
de ecrft twaalf of vyftien voeten op , en
zich daar na in takken verdcelende , die

mede een doornige fchors hebben , die

'er met 'er tyd afvalt, en dan ziet men
de regtc Rotang alleen , onder by de ftam
wel een arm dik , doch hooger op blyfc

'er de fchors aan , loopende tegen de
hoogfte Boomen op, en van de eene zelf
tot aan de andere, en dat zomtyds wel
honderd voeten , en ook nu en dan zoo
veel, en meer vademen verre, doorgaans
twee vingeren dik, aan welk Touw zich
geen doornen , dan ontrent den oorfpronk
der takken, ontdekken.

In November draagd deze Struik Vrug-
tcn, met een tros van twee ellen lang.

Van deze zoort werden allerley JVlan-

den , Korven , enz. gevlogten , en raa-

men van Stoelen , Ledekanten , Ven-
fters , enz. ook Anker-touwen 'er van ge-
maakt , behalven dat zy ook om hare
fterkte diend , om ,

gefpouwen , en heel

,

byna alles te binden. Ook heett men 'er

Hand-Rotangs van. Verlch gekapt zyn-
de, geett zy ook goed drink-water, be-
halven dat het goed is, om 'er 't hoofd
mede te waiïchen , en om 't hair dicht

te doen groeyen.

Daar is nog een vierde zoort , Rotang
7'oeni , dat is , de rechte , of ware Rotangy

genaamd, om dat zy veel taayer, als al-

le de andere , is.

Van deze is mede tweederleyjdc fmal-

bladigc en de groot-bladige.

Zy werd veel tot Anker-touwen van

JonkcQ gebruikt , om dat zy zich zeer
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Rotang

Java.

Uotang
Djer-

nang.

Rotang
nrjjavoni

gemakkelyk draayen laat. Ook werd zy

veel tot Bobber-ToH'wen (waar in men op

twee- ofdrie honderd vadem Vifch vangt)

gebruikt , behalven dat 'er ook Hand-

Rotangs van gemaakt werden > doch yder

lid is pas een voet lang > maar hier toe

is de Arrakanfthe Rotang veel beter , die

wel de befte zoorte van Hand- Rotangs ,

behalven de Javaanfche, en Palimbang-

fe^ uitleverd, welke laatfte pas een pink

of een vinger dik ,
gelyk ook die van

Djambi vallen. De Vrugten hier van

werden ook gegeten, zynde wat rynfch

en zerp van fmaak.

Wy vertoonen van deze Rotang toeni

een afteekening op N°. XCI.

De Javaanfche Rotang is nog een an-

dere byzondere zoort , veel dunner van

Touw, als de voorige zoorten, wel zoo

handelbaar, en daarom al mede tot alles,

dat men vlegten of binden wil , in groot

gebruik gantfch Indïén door, werdende

van Java na allfXanden vervoerd j doch

zy valt hier rr^e. Zy diend , om 'er

Matten van tc'tnaken , die zeer koel , en

al te koud zyn, om 'er op te leggen.

Men maakt 'er ook veel kleine Korf-

jens , Doosjens , en de ronde Scheden

der Inlanders van •, voor al werd deze

Rotang tot Raamender Ledikanten, Ven-

fters. Stoelen, enz. gebruikt, om dat zy

,zich zoo gemakkelyk behandelen laat.

'Tot Anker-touwenwerd die Rotang me-

de , maar geheel , en menigmaal door een

gevlochten, gebezigt, behalven dat zy

ook in de Genees-kunde van den Inlan-

der tegen verfcheide dingen, en in 't by-

zonder tegen beeten van dolle Honden,

enz. grooten dienftdoet, in hocdanigen

geval zy eerft op kooien gebraden , en

dan met gemeene Arak by een kopje of

twee ingegeven werd.

Onder deze Rotang-Struiken behoord

ook die, van welke^'t xcchtt Draakcn-

bloed komt, Rotang Djernang genaamd,

over welke wy bevorens gefproken heb-

ben, daar wy van het Draaken-bloed heb-

ben gehandeld. Zy valt op Stmatra , en

voornamelyk op Djambi, en Palimbang.

Ook op Banjar Mafing,^\s ook op Ma-

dagafcar, Socotora, en meer andere Ge-

weften.

De Gom, die deze Vrugten bedekt,

is de ftoffe waar van men 't rechte Draa-

ken-bloed maakt, endietotkoekenbercid.

Daar is nog een andere zoort Rotang

Tsjambokken, of Zweepen, om de Slaven

'er een enkelen flig mede te geven, ge-

bruikt werden. Het Touw van deze

Struik werd pas twintig vadem lang.

Men kan 'er ook veel dingen mede bin-

den j doch zy is zoo goed 'er niet toe,

als de Javaanfche Rotang.

Daar is nog een zoort , Rotang Afam, Rotang

of de Suure Rotang , genaamd , diens ^fam,

Vrugten alleen by Vifch gekookt wer-

den, cm 'er een zuure fmaak aan te ge-

ven, zonder dat het Touw gebruikt werd.

Behalven deze rechte zoort van Rotang >

zyn 'er ook eenige baftaard-zoorten.

De Salac Rotang is 'er een van. Deze Rotang

de
Salac.

Uaar is nog een anuerc zuuil jwiun^

Tsjavoni, Teen-Rotang^genurmd, die de

gclykt met haar llruik wel wat na

Zagoe-firuik , of na de eerfte zoort van

Rotang. Zy geeft geen ftrcng, maar wel

takken van elf of twaalf voeten hoog ,

hoewel zy elders hooger groeit, zynde

ontrent de wortel mede fterk-gedoornd

tot het einde der takken toe, ftaande als

ftyve naalden in reyen boven malkande-

ren , doch zoo , dat men de grootfte on-

trent de wortel vind. In blad gelykt zy

beft na de Rotang Hitam^oïSivarte Rotang.

Men ziet uit de wortel een fteel groe-

yen, waar aan verfcheide Vrugten voort-

komen , tot tien of twaalftoe , van groot-

te als gemeene Peeren. Wy vertoonen

een afteekening van die Struik , en haar

Vrugt op No. XCII.
De Vrugt heeft een geruite fchaal,van

fchilfers,die zich licht verbreken laaten,

hebbende van binnen een zappig, hoewel

hard vleefch, beftaande uiteen, twee,

of meer klonten, die geelagtig,en byna

zoo als de fneedjens uit de Oranje-appel

zyn, waar in men ook twee of drie ron-

de korlen, als Snaphaan-kogels, vind.

Om deze lekkere Vrugt ^
queekt men

dit doornagtig Gewafch alleen aan , die

men gemeenelyk uit de hand eet , hoe-

wel zy in pekel ook ingelcgt werden $

doch zy moeten daar niet al te lang in leg-

gen, of zy werden te zout. De Rotten

en Muizen eeten die mede zeer geerne,

en weten die, niet tegenftaande alle die

doornen ,
gemakkelyk van de Struik te

krygen. Het is een zeer gezonde Vrugt,

die de Mage voor al zeer verfterkt.

Daar is ook nog èt Rotang Hoetan, è^X. Rotang

is, Bofch-Rotang-Struik, gelykende niet Hoctaa^

na de Rotang, dan met haar Touw, dat

echter niet hout- maar biesagtig en grof

is, een vinger dik, en zeef taay, zonder

eenige doornen, of leden, vol bladeren,

die vervolgens teeens malkanderen ftaan,
. o . p • rt..i: -C A..gerinefte van Struik , en de dunfte van die vervolgens tegens malkanderen itaan,

Touw is, vcrfchillcnde in blad cenigzins en aan de zelve ziet men in Juh oï Au

van de andere Rotang , waar van men

vreer verfcheide zoorten heeft.

Zy zyn even eens, als gemeene dun-

ne IVillige-teentjens , weshalven zy ook

veel voor Paarden- Rotangjes , en tot

III. Deel.

guftus , en 06lober, een witte bloelTem,

die flap van reuk is, en van welke wei-

nig Vrugten voortkomen, alzoo zy meeft

afvallen. De groene takken, in riemen

gefneden, dienen, om alles 'er mede te.

*
^ H h bin-
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De
Dahon
Gjndi.

binden. De verfche gckaauwde blade-

ren dienen den Jmboinees tot Pleifters ^

om lichte wonden te geneezen. Als men
met de jonge bladeren 't hoofd wafcht

,

doen zy 't hair fterk groeyen , en^ma-

ken de hair-wortcls valL

Het Dahon Gindi, dat is, het Katinet'

jes-Kruid^ fchynd wel een zoort van de

laatfte Rotang te zyn, immers in blade-

ren, en in wyze van groeyen } doch 't

heeft geen lange Itreng, en de ftam is

maar een vinger dik , taay en eer bies-

dan houtagtig. Men heeft een witte,

en een roodc zoort.

Het groeid ecrfl: recht op, doch de

Vruchten drukken 't daar na neder, waar

na 't langs de grond , en zoo tegen de

boomen opkruipt.

Aan deze Struik komt een zeer zeld-

zaam Kannetje (waar na 't genoemd
werd) vyf of zes duim lang, en ontrent

twee vingeren breed , en eenigzins drie-

kantig, doch de eene zydc is fmaller,als

de twee andere. Boven is een mond aan

't zelve, die agter fpits toeloopt , en die

een rooden zoom , en ook een dekzeltjen

van diergelyken fiof heeft , zynde in de

jonge Kannetjens toe j doch gaande in

de volwaflene open. Zoo lang dit Kan-

netjen gefloten is , is 't vol zoet helder

water i doch opengaande, verliell: het al-

lengskens wel de helft 'er van , hoewel 't

by nacht weer aangroeid j doch het dek-

zel nu geheel en al ingekrompen zyn-

de^ (gelyk met 'er tyd gefchied) verheft

het allengskens ook al zyn water. Het
is van binnen fchoon gefchilderd met
purperagtige ftreepen en vlekken , die

men echter meer aan de roode , dan aan

de witte zoort , ziet.

Dit Kannetje is echter de Vrugt van

dit Gewafch niet , maar niet anders dan

een byzonder uitwafch, krygende nog
byzondere Vrugten aan bloefTemtrol-

fen , die men echter niet, dan in zyn

hoogen ouderdom, ziet. De Vrugten

%yn veel in getal , en wel een duim lang,

en van dikte als een fchryf-pen.

Voornamelyk diend dit Gewafch, on)

zich over dit Kannetje, en de wafchdom
deszelfs, te verwonderen, en om het als

iet zeldzaams te bewaaren. De Inlander,

zeer bygeloovig , fteld vaft , dat, zoo zy
die Kannetjens affnyden , en 't water 'er

uitgieten, het dan zckerlyk llerk rege-

nen zal. En nogtans ftellen zy , dat dit

water , over ymands hoofd gegoten , de
kragt heeft, om diegene, die hun wa-
ter niet konnen ophouden , daar af te ge-
nezen. Beide welke zaaken ik onder de

dwaasheden van den yimboinees reken.

De Oedani groeid aan een recht op- Oedani.'

ftaande boomtje van drie of vier voeten

hoog , krygende daar na ranken, en daar

aan een ftreng of touw, dat voortloopt,

waar aan de bladeren enkeld, en zonder

ordre ftaan. Deze ranken hebben hier

doornen, doch op Celebes (van Waar 't

Gewafch hier gebragt is) niet. Men laat

ze wel over een wagen > of tegen latten

oploopen.

Men gebruikt de Vrugtjehs van deze
Struik , (zynde als een zoort van Catap-

pan-Vrugten , en van fmaak als de Haze~
moten) tegen de Buik-wormen , met een
zeer goede uitwerking, gevende aan een
kind twee ofdrie van de zelve nog groen
in, of anders van de rype vyf, die men
met wat water wryft , en zoo ingeeft.

Andere voegen 'er de bladeren van Poe~
tsjoc , en van Sari (dat de Bloem van de
Nagafari-boom is,) by, gevende dit in

aan kinderen, die harde opgezwolle bui-

ken hebben.

De jonge bladeren werden wel raauw
gegeten

,
gclyk men ook de rype Vrug-

ten doet. Zy geeft ook bloemtjens, die

's morgens wit, 's middags bleek; maar
's avonds Rooze-rood, en daags 'er aan
donker-rood zyn , zoo dat men alle de
verwen van deze bloemen byna op ee-

nen tyd aan deze Struik ziet. Men heeft

'er ook met dubbele bloemen j doch die

dragen zoo voorfpoedig niet.

i

NEGENDE HOOFDSTUK.

V^n aïïerley Kruiden. De Pieflang-boom. Verfcheide zoorten van Pieflang-

Vrugten. De Kokin-Struik. De Rihud-Plant. De Lanquas. De Lampoc-
jang. Cardamom. Bangle. Gember. Padi. Koening. Zerumbed. Tsjongkor.

Gandahoeli. Dahon Tesbeh. Deringo. Schacnanthum , of Qzxcc. Taccari. Zui-

ker-Riet. Sajor Troeboe. Salee. Battari. Ryft. Milie. Widjin. Gindji. Ra-
mi. De Caflbmba-Struik. Indigo. Tabak. De Ananas-Struik. Sajor Bajang.

De Fokki Fokki. Dutroa, of Dutter. Tsjili, Boenga Waétoc Kitsjil. Lacca
Kitsjil. Seroene. Baroe Tsjina. Soclafli, Comangi. Gelang. Miga Miga. Djin-

fan Soa. Lidah Boaja. Tsjakar Bebcc. Dahon Afam Kitsjil. Kering Keringan.

Sajor
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Sajor Mamma. Safawi Tsjina. Sajor Ajam. Sondal Malam. Z)f SuHinna-Bloem"
Boenga Hharamzadah. jJe Knoop-bloem. Majana. Dahon Poepor. Dahon Ha-
ti Hati. Majana Amaas. Patah Camoedi. Wangi Malacka, Dahon Takot Ma-
noefia. Tulipa Djavana. Bira Negri. Kaladi. Anappur. Tacca.

fan aïkrley Kruiden., zoo tot fpyze als tot

andere nuttigheden dienende.

Vnn
Wkrley
Kruiden.

De
Pieffang-

jjoom.
O Nnder de Kruiden geven wy

de eerlle plaats aan de Pief-

farig-bootn .,
die wel de naam

van een Boom draagd , maar
inderdaad een vooze water-

ryke Struik is, die men veel eer onder

de Kruiden, dan onder de Heeiters, tel-

len mag.
Deze krygt een ftam van twaalf of

veertien voeten hoog, en daar by wel de
dikte van een Pinang-boom j doch is zeer

zagt van haft en ftoffe,zoo dat men hem
zeer licht in eencn hak door midden kap-
pen kan , aangezien zyn gladde buiten-

ball uit verf^iejde dunne vellen , die o-

vermalkanderjjw als henen gelegt, en ge-

wonden zyn, en hy verder uit een ftam,

die vol water is, beftaat.

Geen Boom , heeft zoo grooten blad

,

als deze , alzoo 't acht of tien voeten

lang , ruim twee voeten breed , ook
zeer dun

,
glad , en helder groen van bo-

ven , doch beneden wat vaaler is. Zy
vertoonen zich alle en in menigte boven
met een grooten bofch by een j doch ra-

leen , door llerke wind tegen een flaan-

de, veel inflarden.

Zyn Vrugten komen aan een fteel,die

wel een arm dik is , in een groot getal

voort, waar mede die fteel, krom gebo-

gen, nederhangt, hebbende aan 't einde,

als 't ware, een bruin OlTen-Hart , bellaan-

de uit veel dikke bruine Ichubben , onder

"Welke zich een rey groene vingers ver-

toond, dat zoo verfcheide reizen na mal-

Jcanderen met reyen vingers vervolgd tot

dat men eindelyk een ander roodagtig of

purper Hert, dat byna een halve voet of

vier duim lang , en agtcr aan drie duim
in de middellyn dik is, ziet, dat met 'er

tyd afgefneden en tot koft gebruikt werd,

200 het niet afvalt.

Dus heeft men aan zoo een fteel ver-

fcheide Piejfang-boffchen boven een, yder

van vyftien of zcllien en meer Piejfangs^

in zoo verre, dat 'er aan de zelve rank

dus wel honderd , honderd vyftig , en
ineer Vrugten gezien werden. JVIen heeft

'er veel zoorten van j doch men oordeeld

de Tafel-Pie[Jang de befte te zyn, die ze-

ven of acht duim lang, als een gemeene
Concomm^r van dikte , zoo by na, doch
wat ronder , en ook wat hoekig , van

fatzoen j doch , ryp zynde
, glad , en

geel van fchil is, onder welke men een

murwe witte en egter vafte zoete ftofFe

vind, die een aangcnaame geur, en een
fmaak heeft , die wat na rynfchagtige
gebraden ^/)/;(?/f«gelykt, maar nog tv el

zoo lekker, en eenigzins na Fjgen trek-
kende , waarom de Portugeezen de zel-

ve Figo noemen.
Men ziet dezen Boom wel door iV/Vaw-

hof ïo\. 148. en in de Hortus Malabaricus
met de naam van Bala in het I. Deel,
Fig. 12, 13. en 14. verbeeld.

Zulk een Boom heeft wel anderhalf
jaarwerk, eer hy rype Vrugten geeft,

en hy ftaat niet boven een groot jaar, of
anderhalfjaar daar na, vergaande dan van
zelf, tervvyl 'er weer jonge planten uic

de grond ter zyden opfchieren.

Dit is de Vrugt, die de oude Mufa^
na 't Arabifch , El Mauz , hebben ge-
noemd, en dit is de Boom, met welkers
groote bladeren men wil dat zich Adam
en Eva eerll zouden gedekt hebben ; dat

egter veel zwarigheid heeft , om het te

bewyzenj voor al, zoo 't waar is (gelyk

veel Geleerden ftellen) dat deze Boom
in oude tyden alleen in Indien ^ en geen-
zins in AJfyrien^ te vinden was.

Van hoe veel nuttigheid deze Vrugt
in de huishouding is, is den geenen, die

in Indien geweeft zyn, bekend. Zy werd
uit de hand met een boteram gege-
ten , in de boter gebakken , tot ftruiven

gebruikt, en de jonge kinderen werden
'er half mede opgevoed.

Van deze Vrugt heeft men een tamme^ Verfchei-

half w//rfV, en w//J? zoorten. de zoor-

Onder de eerft.e teld men de Pieffang-
p^effa'"

Tandoc^ o£ de Hoorn- PieJ/ang, om da.t zy Vrugteni

als een groote Hoorn van fatzoen, wel
dertien of veertien duim lang , en een
arm dik i?'; maar van deze zoort ko-
men maar twee of drie bofTchen, yder
van vyf of zes Piejangs, aan een rank,
behalven dat hier aan ook geen Hart, als

aan de andere, komt. Zy werden , al-

zoo zy te wrang zyn, .niet raauw, maar
gebraden

,
gegeten.

Ook is 'er een zoort , PieJ^ang Car-

boww genaamd , die pas een voet lang

valt } waar by men de Piejfang Gabba
Gabba wel voegen mag , die niet heel

dik, maar lang, en, ryp zynde, geel-

agtig,doch na de witte kant, zeer droog,

en gebraden zeer gezond is.

l5e Piejfang-Oebi valt ontrent een fpan

langj en byna vierkant. De Naald- Pief:-

fang is zoo groot niet , en driekantig.

De Piejfang Bolkvanger is zeer dik vari
* Hh i ichil.
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roodagtig van merg

,

fchil , .w..^«5.,ö
,

den lekker van Imaak.

en gebra-

De 'T'afd-Piejjang^ en de Konings Pkf-

fang^ verfchillen alleen daarin, dat de

laatlle kleiner, pas een vinger lang, en

een duihi dik isj fmakende anders wel

zoo zoet, waarom men haar de Koning-

lyke naam geeft.

De PieJJ'ang Pcetyoe. Paauw gelykt in

de gedaante wel wat na écTafel-Pïefang^

dog werd, vyp zynde, bruiner, en ook

rynfcher van fmaak.

De PieJJ'ang Salpicado valt veel korter,

en ronder, als de Tafel-Piejfang , zynde

zwart gefpikkeld (waar na zy haar naam

draagd) hoewel men nog een andere zoort

heeft , die rood - gefpikkeld is. Zy is

goed van fmaak.

De PieJJ'ang Sowanggi valt kort en dik,

vier of vyf duim lang, en twee duimen

dik , van binnen roodagtig , rynfch en

wrang van fmaak , waarom zy gemeene-

lyk gebraden werd.

De PieJJ'ang Bidji (na hare zwarte

korls zoo genaamd) verfchild in de ge-

daante van de voorige niet veel , maar is

dunner , ronder zagt en zoet van

fmaak, dienende, gebraden , meeft in de

Genees- kunde.

De yifch-PieJfang is kort en dik
,

pas

een vinger lang , een duim of anderhalf

breed, graauwagtig van verw, niet heel

lekker, of wat plat en laf van fmaak.

Behalven welke men nog de Piejfang

Tombor heeft, die de kleinite van Vrugr,
niet wel een vinger lang, en, ryp zyn-

de, goed om te cetcn is.

De Piejfang Canaja Poetch^ o? de Wit-
te Canaja-Pieff'ang ^ valt kleiner, als de

Tafel-Picff'ang , heeft' een klein tepcltje,

en is, gebraden, zeer goed van fmaak.

Daar is nog een kleine zoort van de-

ze , die mede rynfcher van fmaak dan de

Tafel'Piejfang valt. Van deze zoort heb-

bc ik 'er wel twee honderd aan een rank

gezien.

De Piejfang 'Tongkat Langit ftaat regt

over eind , daar alle de andere zoorten
neerhangen.

Buiten deze gemeenfle en meeft be-

kende zoorten, zyn 'er nog veel andere,

die ik niet kennet
Dit is een van de lekkerfte , gereedfte

en nutfte Vrugten, die de Inlander zou-
de kennen wenfchen , en die een van de
Voornaamfte levens-middelen , zoo voor
oude Lieden, als voor jonge kinderen,

uitleverd.

Als een Inlander Zagoe , Piejfang , en
C^wflri heeft, kan hy een goede maal-

tyd, die hem niet veel koft, doen, be-

halven dat de Boom en Vrugt in de Ge-
nees-kunde ook van groote nuttigheid is.

Buiten de voorige tamme , zyn 'er nog

eenigc 'wilde zoorten, als de Alfoereefche

^

van ftam en bladeren de andere gelyk ,

doch in zyn Vrugtdragendé llecl wat
verfchillende , verltrekkende .verder den
Alfoerces voor koft. Het is een zoort
van Piejfang Tandoc; doch zy heeft ook
eenige korïs , en geen hert. Zy werd
raauw, en ook gebraden, gegeten.

Daar is nog een ivilde zoort , de yJa-

fen-PieJfang genaamd, die zeer klein, een
duim twee of drie lang, een vinger dik,
en meeft rond is, fmakende byna als de
Tafel-Piejfang.

Ook is 'er nog een ander wilder zoort,

hebbende Vrugten , die pas een vinger

lang, zeer hard, en vol korls zyn.

Op Mangindanao valt nog een zoort,

groeyende aan een Boom, die wel zoo
dik, en zoo hoog, als een Calappus-boonty

werd. Deszelfs blad valt ook veel don-
kerder groen , en grooter als aan de
tamme Boomen

,
gevende een Vrugt als

de Piejfang Bidji ^gclyk zymede zeer vol

korls , en onaangenaam van inhaak, niet

tegenltaande zy al vry zo n is.

Van de baft van dezen Boom makendie
van Mangindanao kleederen , van welke
zommige als fraaye Armozynen glimmen,
en redelyk wel ftaan. Ook weten zy uit

de fchors zakken, ankertouwen, enz. te

maaken.

De Kok'm- Struik fchynd als een ba- Dé
ftaard-zoort van de PieJJ'angtt zyn,groe- Kokin-

jende op zyn meeft tot de thien voeten, ^""''^"

en meeft maar drie of vier voet hoog, een
hand breed, en twee of drie vingers dik.

Daar komen mede thien of twaalf Vrug-
ten , byna '^^ PieJJ'ang- Vrugtjcns ^ aan.

De bladen dienen den Inlander dagelyks
tot Tafcl-lakens, gelyk de bladeren van
de Plant i?z7.?«^, om allcrley koft, Vrug- De
ten, enz. toe te dekken, alzoo zy fty- RihuJ-

ver zyn , als de Kokin-hladeren. Van de-
ze Rihiid (zynde mede een baftaard-zoort

van Piejfang heeft men twee of drie by-
zondere zoorten, het Roode, het Wit-
te , en 't ruwe of Hairige , hebbende
bladeren van twee voet lang , en zeven
of acht duim breed.

Wy vertoonen de laatfte zoort van
Rihtid afgeteekcnd op N°. XCIII.

De bladeren van deze Plant dienen

den Inlander tot Servetten, voor al die

van de eerfte en tweede zoort. Ook die-

nen zy hen tot Tabaks-Pypen , om 'er

hunnen Tabak in te rollen.

Onder de Gewaflchen , zedr nut in de
huishouding, is een van de voornaamfte

de Galanga, van welke men twee zoor-

ten heeft , de groote , en de kleine.

De groote werd anders gemeenclyk DeLan*

Lanquas genaamd. Het is een Plant, *1"^*^

die zeven of acht voeten Jioog groeid
,

met veel lange ronde en ftyve fteelen

,

dié



i.' StT/t^u/i .ItY^/'.





En GEWASSEN van AMBOINA. 14^
die uit deszelfs fpeceryagtige wortel op-

fchieten.

Daar is nog een kleine zoort van , val-

lende in allen deele kleiner, hoewel zy

anders de voorige gelyk is.

Men gebruikt deze fpeceryagtige wor-
tel, voor al de groote zoorte, hier by't

maken van de Bacajjam (zynde ecnige

MofTekjes in de Azyn gelegt) ook werd
zy wel droog gegeten , om een goeden
adem te krygen, en is, met Wyn inge-

nomen, goed tegen alle Buik-pyn.

Wy geven een afteckening van de
groote zoort van Lanquas opN°.XCIV.

De Lam- -^^ Lampoejang-plant gelykt zeer wel
poejang. na de Lanquas^ en voor al de kleine,

hoewel zy in fmaak en kragt zeer veel

daar van verfchild. Zy heeft mede een
groote, en kleine zoort.

Wy vertoonen een afteekening van de
eerfte, op N°. XCV.
De wortel is een weinig kleiner als de

Lanquas-zvoitel
, gelykcnde zeer wel na

de groote Gc;«te,isfpcceryagtig van reuk,

en van fmaakJ^na even eens als de zel-

ve.

De jonge bladeren van dit Gewafch
dienen tot fpys , en werden by Vifch ge-

kookt. De verfche wortels legt men in

peekei met andere Atsjaar in.

Zy heeft haar gebruik meeft in de Ge-
nees-kunde: want met Bangle^ Gember ^^

en meer andere wortels gewreven , of
gekaauwd, werd zy tegen Buik-pyn, 't

zelve daar op fprou wende, gebruikt.

Deze wortel , voor al de kleine zoort,

heeft een eigenfchap , om een wond van

't fpattcn-vergifc, jaren na dat zy gene-

zen is, weer levendig te maken, en op
nieuw daar pyn te verwekken. De raau-

we kleine Lampoejang-korh , met zop ge-

wreven , en ingenomen verftcrken de

Maage, dienende verder, als de groote,

tarda- tegen Buik-pyn.
jnom, Wat Cardainom is, weten de mcefte

menfchen nu al , en voornamelyk de Krui-

den-kenners. Het is een Gewafch van
ftruik zeer wel na de Lampoejang , doch
van bladeren beter na de Lanquas gely-

kende
,
gevende in 't derde jaar Vrugten,

te weten, de kleine ronde Cardamom, dis

liefFelyker dan de driekantige Ceylonfe^

ook beter als de langwerpige Javaanfche is

.

Men eet deze Vrugt veel by Pinang, om
Bangle.

' een lieffelyken adem te hebben.

De Bangle is een Gewafch , dat zeer

wel na de groote Gember gelykt , hoewel
't in allen deele grooteris ,ook in fmaak,
verwe, en reuk , veel daar van ver-

fchild. Het groeid vier en meer voe-
ten hoog, en de wortel zelfs gelykt zeer

wel na de Curcuma , en groeid in dikte
als de Lanquas.

Men rekend deze wortel onder de Mc'

dicinaïe Speceryen , wcrdcnde zeer vec^
met Lampoejang., Gember., en Tsjongkor^

tot 't maken van Inlandfche Dranken te
zamen gevoegd , en meei.t tegen Win-
den, Kolyk , en meer andere qualen, ge-
bruikt. Van deze Struik , en meer an-
dere van deze zoortcn , werd een hcerly-
ke Olie getrokken, die tegen veel quaa-
Icn zeer goed is. Daar is nog een by-
7.ov\é.tx Malakfc TLooxt^y diens fchalen van
de Vrugten dienen om de k leederen en 't

hair te waflchen , en om 'er een llerke
geur aan te geven. Gember;

De Gember is mede een ftruik en wor-
tel, die hier groeid, zoo de groote, als

de kleine zoort. Deszelfs flruik gelykt
zeer wel na die van de Bangle.

Men ziet deze Plant door de Heer
Niewdibof io\. 120., afgebeeld.

De groote zoort heeft weer twee zoor-
ten, de Witte, of de Roode.
Zy werd hier gebruikt om Atsjaar te

maken, daar zy, groen zynde, by ge-
daan, gelyk zy ook, om eetens-luft te

verwekken, gebruikt werd. Ook werd
zy zeer veel gcconfyt,en ook wclvcrfch
tegen een verllymde en verkoude Maage
ingenomen.

Deze is byde Inlandzc Genees-kundi-
ge Vrouwen en Mannen van een zeer
groot gebruik. Halia Pa:

Daar is nog een zoort van kleine Gem- di.

ber^ de Halia Padi genaamd, van welke
wy op N°. XCVI. een afteekeninggeven.

Deze gebruikt men nooit in de ipyzc,
om dat zy veel te heet van fmaak isj doch
werd meeft in allcrley Inlandfche Dran-
ken gemengt, en tegen veel quaalen ge-
geven , wekkende de kragten van alle

andere genees-middelenbyzonderwelop. Koening;

De Koening
.f
anders ook wel Curcuma

,

en by de Kruid-kenners Crocus Indicus
,

oi Indiaanfche Saffraan ^
genaamd, gelykt

van wortel zeer wel na de Gember j maar
van bladeren meer na de Lanquas , en
Lampoejang. Men heeft een groote , een
kleine, en een wilde zoort 'er van.

Deze wortel werd tot de fpyze in al-

lerlcy zoppen en faucen (voor al in dc
KerrVs) en ook veel in de Gcnees-kunde
gebruila, byzonder tegen een verftopte

Lever, Kortenadem^Geel-zugt, en hon-
derd andere quaalen. Ook belhyken dc
Inlanders nu en dan haar geheel lichaam
hiermede, om by heete dagen zich te

verkoelen. Ook wryven zy 'er de Tsjam-

facca en Alanoor-bloem wel onder, om die

tegen Koortzen, een heete Lever, en
diergelyke ziekte , te gebruiken , noemen-
de deze zalvc dan Bobori; hoewel zy ha-

re Bobori's ook wel van andere welrie-

kende Zaaden, Wortels, en Bladeren,

maaken.

Zerumbed , by den Inlander Tanmon Zeranai^

Hh 5 ge- bed.



Tsjong-

kor.

Ganda-
{oeli.

Dihon
Tcsbih.

M^ Befckyving acL- HEESTERS, PLANTEN,
cns Odoraitis , en Schanantbun) , of ylfü' xhviXti , of

*

bifcbHoy^ genaamd, verfchillendc

Dctingo.

SchsE-

JUMt-

genaamd , is een Plant, die als een zoort

oï ten minden een geflagt met de Koe-

wrig , of Cnrcima is , verfchillende zeer

wcmig in gedaante \''an de zelve.

Men heeft 'er wel zes of zeven zoor-

ten af, hebbende alle meell: haar gebruik

in de Gcnees-kunde, hoewel ook eenige

zoortcn in de fpyze gebruikt werden.

De Tsjo>igkor (die men qualyk Contsjor

noemd) heeft een Struik byna als de Gem-

ber^ tn Koening-ftruik. Zy is laag, heb-

bende korter, zappiger, en dikker bla-

den , als de Curciima , wel vier duim lang,

twee breed , en in de lengte geltreept.

De jonge bladeren dienen tot Moes-

truid. De wortel is wat fcherper van

fmaik als de Koening-lVortel. Zy werd

veel in de Genees kunde van den Inlan-

der gebruikt , vonrnamelyk tegens^ Ko-

lyk , knaauwende die verlche wortel met

wat Nooten-Mufcaat^ en fprouwcnde die

op den Buik, ook is dit zap, laauw in de

ooren gegoten, goed tegens zweerende

ooren.

De Gandafoeli is een byzoort van de

Larquasi doch niet fpeceryagtig , wer-

dende meeft om hare welriekende geel-

agrige Bloem geagt , die men tot cieraad

meJe agter de ooren, en in 't hair ge-

bruikt, hebbende een ftcrken reuk, die

een gantfch vertrek vervuld.

Zoo een Vrylter deze Bloem aan een

Vryer zend, zoo verwyt zy hem heime*

lyk choewcl hy 't wel verlïaatldathy on-

ftandvailig, eenongeftadige,eneen borft

is , die geduurig een andere Minnares

zoekt, en die derhalven maar agter bly-

vcn kan.

Dabon Tesbeh , dat is , de Tesheb- of

Bid-fnoer-bladeri, zweemcn wel wat na die

van de Gandiifoeli of Curama , en bc-

hoorcn mede onder de zoort van Lanquas,

of G<ïtó«i;rt , werdcnde mede meeifgezogt

om hare Bloemen , die men de Roode

Gandafoeli ^o^ Roode Lonquas noemd. Ook
dienen de half rypc korls tot Tesbeh"s, dat

is, Pater-Noftcrs^ oi Bid-fnoeren van de-

ze en gene Arabiers , en Mohhammedaa-

nen.

De Deringo , of Jcorus , anders ook

Calmas genaamd , doch geenzins een met

de Calarntis Aro7mticHs^ valt hier mede,

zyndc een lange kruipende Wortel, die

pas een vinger dik is.

Deze heeft veel gebruik in de Tnland-

fche Dranken, die men de Kraam-vrou-

wcn ingeeft , ook tegen de gezwolle

Milt,Tecring,Hoofd-pyn, Kolyk (met

Lampöejaiig , Sirih , Pinang , en Banglc

geknaauwd , en 't lyf 'er mede bcfproeid)

en tegen alle ingebeelde bctoovcring van

den Inlander wonderlyk van werking.

Hier valt een Plant, by den Inlander

Ctrecy doch van de Kruid-kundige,7«;ï-

c van 't Ctree.

yJrabifcbe meelt daar in , dat dit Jmbon'
fche minder llcelcn geeft , en zeer zelden

Bloemen te voorlchyn brengt, gelyk het

ook zoo fpeceryagtig niet is.

Het is een digte llruik, vol fmallebl.i-

deren, als 't lang en dun Sny-gms^ drie

of vier voeten langden een vinger breed.

Men kookt deze bladeren by Vifch,
men gebruikt die ook om klein Bier te

kookcn , verltrekkcnde daar in voor Hopj
maar voor al dienen de zelve, om 'er een
heerlyke Olie uit te trekken , die zeer

goed tegen 't Kolyk is j als men 'er ze-

ven of acht druppels in wat dubbele A-
nys van inneemdj doch dan moet men
zich wagten j om koude vogten te drin-

ken. Ook is zy zeer goed, op de zei*

ve wyze met wat Keulfchc Jene.er tegen
't Graveel ingenomen.

De Taccari, of de Gladiolus Odoratiis^YitGh-
hier mede groeiende,is 'er een zoort van. dio'us

Waar van wy een aftedcening op N". Odora-

XCVII. vertoonen. M><^ gebruikt de
Taccafi.

wortels .vandeze Plant, in kleine ftukiens

gefneden, met andere welriekende din-

gen, om uiteen mengeling van veel wel-

riekende Kruiden een Reukwerk te ma-
ken , om tot 't bcrooken van klecdei cnj

en tot deze en gene Oliën, daar men een

lekkere geur aan geven wil, te gebruiken.

De Plant van 't Zuiker-Riet valt hier Zuiker»

mede. Men heeft 'er een Witte , een Riet.

Roode, en een Witte doch Groen ge-

llreepte zoorte, waar van de eerlle de
langrte , en de laatfte de kortlle leden

heeft.

Van de zelve zal ik niets meer zeggen,'

alzoo die Plant genoeg bekend is. Men
ziet ze zeer net door de Hr. Nietrjjbof

fol. I zp. , en door meer andere, afgebeeld.

Na de voornoemde Plant van 't Zui- Sajor

ker-Rkt gelykt de Sajor Jrucboe , pf de Troebof\

Kuyi-AIoes- Plafit , zeer wel, ontrent acht

of tien voeten hoog , aan fteelen , die

rond , flyf, ook in leden verdeeld , on-, flyf, ook in leden verdeel

trent een hand breed , en een duim dik

zyn. De Hollanders kooken deze Kiiyt,

hebbende de gedaante van Vifch- Kuyt,
met een Hoen of ander Vleefch,dat dan

zeer wel, of byna als y//'//j;o^/(T«fmaakt.

Hier valt een zoort van Koorn , of Salee;

Graan , Sake genaamd , dat zeer veel ge-

Ivkcnis na de Lacbrywa Jobi, die in Jta-

Hen valt, heeft} doch 't laatfle valt wat
hard, en dit gemak kehker en zagter tot

fpyze. Het grocid aan een Plant van zes

voeten hoog, met een ilreng, een vinger

dik, zvnde lang van leden, die wel een

voet konncn haaien.

Men heeft veelmoeire,om ditKoorrr,

zyndc een zoort van Gier/l, te fchiUcn;

doch geweekt , zagt geftampt, en met
MeUc
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Melk gekookt
,
geeft het een zeer goede

Bry , byna als de Ryftenbiy , hoewel de

korls harder blyven , en zoo licht niet

willen breeken.

Bittiti. De Battari-plant verfchild niet veel

Van de voorige , zynde by de onzen als

Sorgum^ of Soig-Zaad, zeer wel bekend.

Zy hebben beide bladeren , als 't Zui-

ker-riet , doch de Battari is hooger van
fteel, wel tien of elf voeten hoog , en
een duim dik.

Zommige Inlanders kooken 'er een

zoort van Bry van i doch hier in jlmhon
is 't van zoo veel gebruik niet, als wel
by de Bengalen.

Ryft. Ryfl groeid hier mede op Boero ; maar
valt 'er in geen grooten overvloed , hoe-

wel zy (buiten de Zagoe) het algemeen
Brood van Indien is, werdende ook by
veel Hollanders op hunne Tafels , voor al

by Vifch en Soppen, gebruikt, fchoon
men hier van de Suratze Tarw anders

ongemeen fcho^ en wit Brood heeft.

Men noemd dej^ Ryfl Padi , als zy nog
in de boliter is ; waar van men hier yer-

fcheide zoorten vind. Het water van
de Ryft, Candji genaamd , werd in tyden
van ziekte zeer gezond bevonden , en
daarom den zieken veel geordonneerd.

Van dit Graan werden door den Inlander

hier en elders vericheide zoorten van
Dranken, z\s Brom, Sakki , en Samfoe,
gemaakt.

Onder alle deze zoorten van Ryft werd
de Bras-Poeloet , of de Poeloet-Ryft , (zyn-

de een vette, klcefagtige zoort) voor de
befte gehouden ; ook werd zy veel tot

't maken van Brom verbezigd.

Milie, Men heeft hier ook Milie, die anders

2'urkze Tarw , doch hier Djagon genaamd,
en alleen gebruikt werd, om 'er een Bry
van te maken , of om die gebraden uit

de hand te eetenj hoewel zy in haar zel-

ven een liegt voedzel geeft , en zeer be-

zwaard.

?7idjin.
Het Kruid Widjin , by de Kruid-ken-

ners Sefamum genaamd, valt hier mede,
groeyende aan een ftam , die vyf of zes

voeten hoog is. Daar is een Witte, en
Swarte zoort ; doch de laatfte valt hier

meert. Het Zaad 'er van diend, om 'er

Olie uit te perlTen, hoewel 't in de Ge-
nees-kunde nog andere dienften doet.

<j!indji. Men heeft hier ook Hennip, by den
Inlander Gindji (doch eigentlyk Ar;W/i

)

genaamd. Daar is een Manneijen , en een

IVyfjen van.

Het Mannetjen fchiet met een rechte

ftam redelyk hoog op
,

gelyk ook 't

IVyfjen wel tien voet hoog ryft.

Wy geven op N°. XGVIII. een af-

teekening van 't Mannetjen , en N°.
XCIX. van 't Wyfjen , en vertoonen

by de Letter A. nog eenandere zoort,

die in de Papoewafche Eilanden valt.

Het blad en Zaad van deze Plant werd
gantfch Indien door gebruikt, om 't hert
van alle bekommering en zorg te ontla-

ften, en 't zelve te verheugen j de droo-
ge bladen werden onder de Tabak mede
gerookt. Ook zyn 'er de Hotfentots dol
na, gelyk wy op zyn tyd en plaats, daar

wy van hen handelen , dit ook zullen aan-

merken. Men kan van de baft ook Ga-
ren fpinnenj doch daar toe werd het by
den Inlander niet gebruikt.

Men heeft nog een by-zoorte, die 'er

zeer naby komt , waar <?an men een tam~
me en een wilde ontdekt , zynde ook Plan-
ten , welkers baft al mede tot 't fpinneti

van Garen diend, waar toe het tamme in

China gebruikt, en toebereid werd, dat

men zomtyds ook van de baft van 't wil-

de doet, 't geen echter zoo goed niet, als

't eerfte, is.

Ook is 'er nog eenbyzondere zoorte, RanliJ

by den Inlander Rami genaamd , dat ei-

gentlyk Vlas betekend} nvaar 't geen van
de voorige zoorten nog al iets verfchild,

dienende den Inlander, om van de ftee-

len hunne Netten te maken. De Ma-
cajfaaren mengen 't zap 'er van mede on-
der hun Spatten-vergift, 't geen een dol-

lemaris-pyn veroorzaakt.

De Cajfomha-ftniik, diens roode Bloe- DeCaf-

men den Vcrwers diend , om die fchoone fci"^»-

Rooze-verw , en de Appelbloefem- kleur '

te geven, valt hier mede , zynde een ftruik,

die pas drie voeten hoog groeid , hoewel
zy op andere Plaatzen wel een voet of
twee hooger valt.

De Bloem heeft haar gebruik ook in

de Genees-kunde , dienende , met Mede
ingenomen, tegen de verftopte Lever, en
tegen de Geel-zucht. Het zap is ook
goed, om , met Limoen-zop gemengd

,

de Maand-ftonden te doen voortkomen.
Alle fchoone lichte en hoog-roode Ver-

wen werden met deze Bloem gemaakt

,

hoedanig men die ook begeerd te heb-
ben; doch de konft, om deze Verw uit

de zelve te trekken, is een geheim, dat

hier yder een niet bekend, en daar veel

moeite aan vaft is.

Men heeft hier mede de Indigo-pJant , Indigo;

dienende , om alles blaauw te verwen
,

en reeds zoo bekend, dat het niet noo-
dig is, dat wy daar iets byvoegen.
Over cenige jaaren quam hier een Vaan-

drig, die zich op 't planten van Indigo

verftond , den welken een ftuk Lands op
de Hitoefche Kuft op Tommei gegeven
wierd j alwaar ik zyne Plantagie van dit

Gewafch gezien heb ; doch geloove (al-

zoo hy 'er nog na myn vertrek bleef, en

eindelyk vertrokken is) dat deze aanleg

tot niet geloopen is , hoewel ik fchoone

Indigo 'er van gezien heb.

Het



^4S Befchryving der HEESTERS, PLAN TEN,
Het blad van deze Plant diend alleen

om 'er deze Vcrw uit te trekken. Zy
is zeer wel in de Hortus Malabaricus in 't

I. Deel Fig. f4. onder de naam van Jn-

neri verbeeld.

Tabak. Hier groeid ook Tabak > doch zy valt

200 goed niet, als de Wefl-Indifche^ die-

nende alleen tot gebruik van den Inlan-

der, en in 't geheel voor geen Nederlanders.

Een voornaam Gewafch is de Ananas-

Vit hm-ftruik^ waar aan een van de befte en zap-

rt"'i,
pigftc Indiaanfcbe Vrugten 'wafcht , die

ik kenne. Wy zouden die konnen ver-

toonen, doch doen het niet, om dat

het al door de Hr Niewhof. fol. 148. en

ook door de Hr. van Rhede in de Hortus

Malabaricus Part. U. fol. 148. als ook

door de Hr. Commelyn in 't I. Deel van

de Hortus Medicus Amflelodamenfis cap.

Lvii. /ö/. lop. zeer wel gedaan is. Waar
uit men klaar genoeg 't uiterlyk fatzoen

van de Vrugt , en ook van de Struik
,

daar zy aan groeid , zien kan.

Na dat men de buiten-fchubben van

de rype Vrugt 'er af gedaan heefi;

,

blyft de Vrugt nog van groote als een

klein Cafuwaris-ey , waar van men dan

vcrfcheide fchyven fnyd, yder een pink

dik, en drie of vier duim in de middcllyn

halende , welke men met wat zout

befprengd , en in wat water legt
, gelyk

men 'er ook de korls uit doet, om het

brandige daar van weg te nemen , en, dan

gegeten , is 't al Wyn in de mond , wat
men aan die fchoone Vrugt proefde maar
men moet 'er niet te veel van neemen, zyn-

de het een fterk man , die 'er een opee-

ten kanj doch ik heb nooit meer als drie

of vier fneden, of fchyven 'er van gege-

ten j hoewel ik my geweld doen moeft,

om 'er uit te fcheiden. Het is een zeer

verhittende Vrugt, en die Bloed-vinnen,

en puiften of zweeren onderworpen is,

moet 'er niet veel van gebruiken. Zykan
niet boven vyf of zes dagen duuren.

Deze Vrugt , nog onryp , werd tegen

de Buik-wormen, en zelf tot het afzet-

ten van de Vrugt , van zommige onvoor-

zigtige Inlandiche Vrouwen gebruikt.

Het Sajor-Bajang-Kruid ^ waar van men
Sajot verichQ.) tamme en ijuilde zoorten heeft, is

Bajang. by den Inlander, en voor al ook by de

Nederlanders ^vMï't zelve gebruik, als by
ons de Spenagie. Zy valt 'er wit , rood

,

en ook met vlekken. Men gebruikt bei-

de de bladeren en fteclen tot dit Moes
,

en men maakt van de tamme ook weleen
zoort van Salade. De "milde

.,
fchoon be-

ter van fmaak, dan de tamme .^w exA wei-

nig gebruikt , om dat zy wat doornag-

tig is.

Daar is een zoort , die men Bajang Ca-

/iof«/ïnocmd, gevende een fchoone groo-

te roode Bloem, anders de Amaranthus

genaamd, onder welke de Japanfche de

befte is. Men heeft 'er meer van deze

zoorte } doch die dienen al mede tot flcg-

te Moes-kruiden.

Onderde Struiken ishiermedede7^o;t-

ki Fokki'Jlruik^ groeyendc in de gedaante

van een Boomtjen , dat drie voet hoog
werd, weinig en krom van takken, waar
aanVrugten als kleine Konkommers komen.
Men heeft 'er mede vcrfcheide zoorten

,

Witte, Roode , enz. van, welke de Roodc
zoort Vrugten van vier of vyfduim lang

geeft, dienende den Inlander, na dat zy
gekookt is, tot een flegte laffe fpyze ; hoe-

wel ons volk die met wyn en zuiker nog al

lekker te weet ftooven. Behalven de tam'

?«^ zoorten, zyn'erook nog eenige w//</e.

De Dutter^ of Dutroa-ftruik., valt hier

mede. Wy verroonen de Roode zoort

van dit Gewafch , met dcszelfs Vrugt,
op N°. C, en de andere ziet men nu en
dan wel by de Apothekers , en JVondbee-

lers in potten op de vepfters ftaan.

Daar is een Witte, 2i^varte, en Roo-
de zoort, van welke de cerfte degemeen-
fte, en de grootfte van ftruik en blade-

ren is.

Dit Kruid maakt de menfchch dolzin-

nig, en de mans als blind. Wanneer 'er

een pol by hunne wyven is, doenzy niet

als lacchen , zynde buiten hun verltand

,

endaar niets van wetende, na dat zy weer
tot zich zelven gekomen zyn. Zekere
Vrouwen weten dit zoo te bereiden, dat

het een heele , of halve dag, ja maar ee-

nige uuren duurd.

De Tijili , of Ritsjens-Jlruik , is hier

mede , en men heeft 'er driederlcy zoor-
ten van, een groote Roode , een kleine

Roode , en de kleine Geele , die yder
weer hare onder-zoorten hebben.

Deze groote of Roode Vrugt (die

wel by de Apothekers op de venfters ftaat)

werd als Peper in alle Inlandzefaucen ge-
bruikt , overtreffende in fterkhcid van
fmaak en hitte de zelve. Het is een vafl

middel, dat altyd by diC Ambonfche Papedo^

en in alle Atsjaar gebruikt werd.

Men heeft hier ook een Struik,dic een

roode fraaye Bloem uitleverd , Boenga

WaStoe Kitsjil^ oi de kleine Tyd- bloem ge-

naamd, om dat zy mede tegen den avond
open gaat, gevende onder den Inlander

geen ander gebruik.

De Lacca Kitsjil, ofte kleine Lacca is

een fraaye Plant , die hier mede als een

klein boomtje, ter hoogte van twee voe-

ten groeid. Men heeft 'er een Roodc
,

Purpre, en Witte zoort van.

De twee ecrfle zoorten geven fraaye

roode Bloemen, en de laatrte witte, om
welke zy meeft; aangequeekt werden. Men
kan met dit blad hst zelve doen, 't geen

men met de ..,f/(r<»««<ï doet, hebbende daar-

cn-boven

DeFoklU
Fokki.

Dutroaol

Duttei.

TtjiU;

Boenga
Wadoc
Kityil.

Lacca
Kiisjil.
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Baroe

Tsjina.

Sodafli.

cn- boven een groot gebruik in de Genees-
kunde tol het gencicn van wonden. De
rypc Vrugten unngctalljcn watt'zamcn-
gedrukt, Ipringen yraand in de I)and,by-

na als 't kruidje, I/idjapara^ oi Roer my
niet.

Seroenc. .
De Seruene-plant , hier uit China ge-

bragtj heeft mede twee zooiten,dcGcc-
le en de Witte, van welke de laatilc wel
twee groote voeten , en de andere maar
anderhalve voet hoog groeid , hebbende
een reuk , als de Camillen , en gevende

een Bloem , die in groote en gedaante

van de Gouds- bloem niet veel verlchild,

om welke zy voornamelyk in porten, en

in de Tuinen, cn voor al van de Chinee-

zefij aangequeekt werd, die 'er een groo-

te eere in Hellen, om de grootlle Bloe^-

men van die zoort te vertoonen , dat zy
door zekere konft al vry vall weten te

weeg ie brengen , en die zoo groot als

een Dukaton, daar zy anders ma;u- half

zoo groot is , te maken. Ook hebben de

Chineezen in hyitir Land hier nog een vier-

de zoon van /die graauwe, en graauw-
agtige Bloemen geeft.

De Chin/'efcbe Baroe .^ of 1'intel-ftruik ,

is een by-zoort van de Seroene \ doch geeft

geen Bloemen.

De Soelajfi-Struik , een zoort van Ba-
ftlicum^ heeft daar 't zelve gebruik, ge-

]yk by ons de Dragon^ zyndc van een en

de zelve fmaak.

Men heeft een tamme , en een loilde

zoort i die al weder onder-zoorten heb-

ben.

Wy vertoonen de kleine Jamme zoort

op No. Cl., die even eens als Bruin-hei-

lig, oi Metitha ^ fmaakt.

Het diend tot toekruid op Salade ^ en
werd ook by Vifch en vlecfch gekookt,
doch daar is een zwarte zoort , die alleen

in de Genees-kunde , tegen de quade
Lucht, Buik-pyn , Winden, enz. ge-

bruikt werd.

De ivilde SoelaJJi eet men raauw met
Bacaffam^ en ook met Boboto.

De Comangi is mede een zoort van Soe-

laJJi^ die gelyk de kleine SoelaJJi (zynde
even eens als onze Bruin-heilig) als loe-

kruid op de Salade gebruikt werd.

Porcelyn vak hier mede, en werd van

den Inlander Cr/(W^ genaamd. Men heeft

'er verfcheide Land- en ook Strand- of
Zee-zoorten van , dienende tot Moes- en
ook tot toekruid op Salade., ook maakt
men weleen Salade van de zelve, die zeer

• gezond en verkoelende is.

MigaMi- Het Miga-Miga-huid legt de Inlan-

&• der (die veel van een goede reuk houd)
geerne by zyn kleedcren; en de wortels,

by Vleefch of Hoenderen gekookt, heb-

ben de de fmaak van Pietcrceli.

Djintan De Djintan Soa, , een zoort van Ja-
Soa. III Deel,

Coman-
ei-

Gelang.

vaanfche Comyn , of Kerivei , valt hier

mede, dienende inde/een gene fpyzen
om 'er een lekkere geur aan te geven.

Het werd ook nu en dan in Brood , be-

halvcn dat het inde Genees-kunde tegen
Winden, Buik-pyn, enz. gebruikt werd.
De Udab Boaja , of Kaymans-Tong

,

zynde een zoort van de Indifcbc Jhè-
Plan/^ïs een laagc ftruik, diens zap haar

gebruik meeft in de Gcnccs-kunde tegen
een benaauwde Borft heeft. Het zap
met Kalk gemengd

,
geeft een heerlyke

tras, om iers te metzelen.

De Struik Tsjakar-Bebec .,oï de Enden-
poot, heeft een groot gebruik in de Ge-
nees: kunde, zynde zeer verkoelende.

De bladen zyn een goed middel tegen
Hoofd-pyn, en 't zap gedronken, is zeer

verquikkende , eri goed tegen de heete

Koortzen.

Wy vertoonen deze Struik, met haar
Bloem, op N^. CII.

Onder de Moes -kruiden heeft men
hier mede een GewafcJi , Dahon Afam
Kitsjil , of '/ klein Suur-blad genaamd

,

dienende den Inlander, om een rynfchc
fmaak in hare faucen over Vifch te ge-
ven, behalven dat het zap ook goed is

óm zuiver tand-vleefch te maken, en,
met water gemengd , heldcrd dat 't ge-
zicht op.

Wy vertoonen een zoort van deze Da-
hon Afam op N°. CIII. met hare fraaye

bloemt jens.

De 'Kering Keringan., of 't Ratel-kruid^

is een Stiuik, diens Bloemen, Zaaden,
Bladen , cn Wortel , verfcheidenerley

gebruiken hebben. De Bloemen werden
gekookt, en als een Moes gegeten. De
Zaaden, met Pinang gegeten, helderen
de ilem op. De Wortel met Boontjes
gekookt , voor al van 't breed- bladige

( alzoo 'er verfcheide zoorten van zyn

)

dryft de Ambonjche pokken uit. De Schors
werd ook wel tot Garen van Netten ge-
bruikt. En de Wortel van 't groote
Ihemd het Blocd-fpuwen.

De Sajor Mavima (waar van verfchei-

de zoorten , als de Witte, en Roode,
zyn) dienen den Inlander als de Mojiaard-
hladeren^ om door hare fcherpheid etens-

lull te verwekken. Men maakt 'er, na
dat zy een weinig gekookt is , ook wel
Salade^ en Atijaar van.

Het blad is goed tegen de Hoofd pyn

,

uit koude veroorzaakt.

Men heeft ook de Alojlaart-plant .,zoo

die hier valt, iiïs óc Chineefche. De laat-

lle is een fchoone breede plant, hebben-

de bladeren, wel een voet lang, en een

hand breed, voor rond, en agter fmal,

waar aan een ftecl komt met geele Bloe-

men en Zaaden. De bladen werden ge-

kookt , cn ak Kool gegeten.

Il . Hes

Lidah
Boaja,

Tsj.ikar-

BebfC.

Dahon
Alam
Kitsjil.

Kering

Keringanj

Sajor

Mamma]

Safawi

Tsjioa".
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Sajor

Ajam.

Sondal

Malam.

DeSu-
faniia-

bloem.

Boenga
Hharam-
Zadah,

De
Kiioop-

bloem.

Majana.

Dahon
Poepor.

Dalion

Het Hoeiicler-Moeskriiid ,zyndc een laag

Kruid , van tweederley zoort , dicnd
,

met Calappus-Mclk gekookt, al mede tot

een Moesi en de bladeren, op gekneus-

de en gebrokene bccnen der Hoenderen

en van andere Vogelen gewreven, ge-

nezen de zelve ten cerllen.

De Sondal-Malam-Jirttik is een en de

zelve met die, de welke in Iiali(ri^en in

Holland de fraaye en welriekende tul>e-

roozen geeft.

De MaUyers noemen deze Bloem de

Nacht- 1her , om dat zy hier te Lande

tegen den avond opengaat , en by nacht

het iicfïelyklle riekt.

Deze vak hier mede, en de Chinezen^

uit welker Land die ecrll op Batavia gt-

bragt is, weten die met Vil'ch-water zeer

vrugtbaar te maken, en byzonder voort

te zetten.

De Bloem riekt zeer fterk, is wit van

verw, en een van de geagtlle in Iniien^

dienende tot cieraad der jonge Juffers ,

en tot een reukwerk op hare bedden, en

in hare kleederen. Zy valt echter in In-

dien zoo groot niet , als in Ital'ün.

Onder een van de fraaye Bloemen werd
ook de Sufauna-Blocm gerekend, zynde

wit en van groote byna als een Narcijfus.

Zy is zeer zeldzaam , en werd alleen daar-

om gezogt.

De Boenga Hharam-Zadah^ of de Ba-

ftaard-bloem ^ is mede hier te vinden.

Zy is vuurrood van verwej doch wat

aan de lichte kant; maar zonder reuk.

Wy vertoonen deze Plant met hare

bloemtjens op No- CiV.
Zy is van de Stad Manilha hier geko-

men, waarom zy ook wel de Manilba-

fche Jnemia genaamd werd> hoewel zy

daar van nog veel vcrfchild.

De Kmop-bloem-flruik Icverd een pur-

per blocmtjc als een fnaphaan- kogel uit,

dat van veel gebruik op de Bruiloften

is tot kranffcn, en krankcrs,om dat het

zyne verw lang houd. De bladeren

werden tot een Moes-kruid, met andere

gemengd, gebruikt.

De Majana-ftruik^ zynde een roodc,

en witte HeeÜer, geeft een wortel, die

ongemeen goed tegen de Buik-loop, en

andere buik-quaalen, is. De bladeren

zyn heerlyk tegen doofheid der ooren en

tegen gezwellen. Het zap van de wit-

te , met wat azyn ingenomen ,
geeft een

zeer goed middel tegen de wormen.
De Dahon Poepor , of Poepor-bladeren

(anders ook wel Dillem genaamd) dienen

den Inlander om met de zelve zyn iyf , of

zyn kleederen te wafTchen, om 'er een

goede reuk van te krygen. Ook werden
de drooge bladeren wel in de kleederen

gelhooid, en tegens Buik-pyn gebruikt.

Kn van dat zelve gebruik is het Ge-

Hati Ha-
ti.

Majana
Amaas.

wafch, Dahon Hati Hati^ózt is, V Her-

ten-blad, genaamd, om dat het zeer wel

na een hert van een menfch gelykt.

De Vrouwen beftrykcn daar mede hun

hau', en kleederen, onder het waffchen,

om die een goede geur te geven. De
bladeren verihekkcn ook voor toekruid.

Het zap is een middel van verkoeling te-

gen de Koorts , ook tegen de vallende

ziekte, amborilighcid, en meer andere

quaalcn.

De Majana Jmaas , of ^c Goude Ma-
jana^ valt hier mede, gevende een blad

,

dat aan de bovcn-kant ontrent de randen

in de oude bladeren goud-geel, doch i:i

de jonge Citrocn-vcrwig is , hebbende

in 't midden een breede bloed-roode of

bruinagtige vlek, als of 'er eeJiig geron-

nen bloed, met eenige ftippels aan de

kanten, op lag , om welke zeldzaame

teekening alleen dit gewafch aangequcckt

werd, zonder dat men tot nog toe weet,

waar voor dit goed is. ^

De Fatah - Camoedi
,
\f '/ Gebroken- PatahCa;

Roer, is een Gewafch, dat den Inlander moedi.

al mede tot Moes-kruid gebruikt , hoe-

wel zy 't ook wel raauw tot BacaJJam en
Vifch eeten. Het heeft veel gebruik in

de Genees-kundc, tot verklarmg van 't

gezicht , tot uitdryving der jimbonfche

fokken , en tot wegneming van andere

ongemakken. De wortels ,

van ivilde Lontar gewreven
,

nomen, zyn heerlyk tegen de Buik- en
Roode-loop, gelyk die ook, met Jrak
ingenomen, tegen 't Graveel goed z\n.

De IFangi Malacka is een Kruid,, dat

zich met veel lange en ronde ranken hier

en daar omllingerd. De bladeren van dit

Gewafch dienen mede tot gekookt
Moes. Ook is de Inlander wel gewoon
die in 't bad tegen de lammigheid te ge-
bruiken.

Het Dahon Takot Manoefia , of 't Kruid-

je dat bang -voor de mcnfchen is , andei's //;

djapara , of '/ Herba fentiens genaamd
,

heeft men hier ook -, doch 't werd mccft

tot bygeloove van den Inlander gebruikt,

zynde van zoo ftcrken werking , zoo
zommigo voorgeven , dat zy doo-r dit

Kruid maken konnen,dat alle Vrouwen,
die zy maar begecren, hen moeten na-

volgen. Immers zy geloovcn dat; doch
ik, en meer met my, niet.

Op Java valt cenfiaaye 7////), die hier Tulipai

mede overgebracht is j doch hier zoo J»vana,

wel niet, als daar, tierende. De bloem
is rood en wit gevlamd, en verder van

gedaante als onze fraayfte Tulpen.

Wy vertoonen een afteekening'er van

op N°. CV.
De bloem diend enkel maar tot cie-

raad in de Tuinen, hebbende de wortel,

en Gewafch, zoo lang 't uog geen bloem
geeft.

\

met die

en ingc-

Wangï
Malacca^

Dahon
Tnkor
Manoc-
iia.
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geeft, veel ovcreenkomftmec ó^tyJmbon-

fche Spat-ivortel. Men ziet zomtyds dat

twee bloemdiagende ftcclen uit ecnc bol

voortkotnen,en öok opfchieten,die wel
even dik, doch niet even hoog grocyen,

'waar van de laatlte gemeenelyk eerlt

bloeid.

Rirn- Van 't Gcwafch Bira-Negri genaamd
Ncgri. (zynde een zoort van Arum) heeft men

hier vier ofvyt'zoo tamme als moilde zoor-

ten, die van den Inlander (voor al twee
of drie tannne zoorten; tot een Kool-moes
gebruikt werden.

Deze llcelen, voor al van de zwarte

zoort, met ufch gewreven, en eenkoorts-

zige op de huid gefmeerd
,

geven een

onfeilbaar merkteeken van de Capialoe-

koorts. Want indien de lyder , of zie-

ke, geen jeukte daar ,van voeld , zoo
heeft hy die zekerlyk.

De lüilde Bira werd by den Inlander

niet tot koftj maar de bladeren werden,

om de Cajfomh'f- of Rooze-verwete ma-
ken, gebruikt.

Behalven deze is 'er nog een zoort van

TVaier-Bïra^GW nog een kleine Bira^ die

hier zeer weinig bekend , en daarom by-

na van geen gebruik is j doch de laatlte

zoort houd men voor onkruid.

KalaJi.
De Kaladi-Struik ^ waarvan verfchci-

denderley en wel zeven of acht zoorten

zyn, leverd een wortel uit, die gezui-

verd, en gebraden,of gekookt, van den
Inlander gegeten werd , gelyk meer an-

dere ; doch zy kroppen wat. Het blad van
deze Struik is rond

,
groot, van binnen

ichoon groen, en zoo glad, dat een drop-

pel water zich als zilver daar in vertoond.

Zy dienen den Inlander voor Servetten.

Wy vcrtoonen de K.ïladi-plant op N°.
CVI.

51
Het is mede een zoort van Ariim^ ge-

lyk ook de Dahon CaJjJfi^ of de Priejler-

bladen , die een zoort van Moes-kruid
voor de Mocrjche Paapen uirlcverd.

Men heeft ook een Gewalch, by den Anappur.

Amboincis Ana-ppur genaamd , waar van
drie zooi ten bekend zyn , 't roode , 'C

witte, en het zwarte. Men gebruikt de
wortel van de witte Anappur , om 'er

Garnaalen mede te vangen , en de jonge
bladen van 't zwarte gebruikt men, ge-
braden , tegen zekere klooven onder de
voeten , waar mede de Inlander veel ge-
queld is.

De Tacca-Stronk (diewyopN°. CVII. Tacca.

vertoonen) geeft een wortel, die den In-
lander al mede een zoort van Brood uit-

leverd. Wy vertoonen deze wortel op
de zelve N°. by de letter A. en B. nog
wel zoo klaar, als de voorige.

Men maakt van de zelve, gefchraapt
zyndc , een zoort van Meel, dat men
byna op de zelve wyze , als 't Zagoe-Meel^
bereid ; doch dat hier zoo veel niet , als

in Banda^ gebruikt werd.

Men heeft 'er ook een 'wildc zoort van,
waar op wel Padde-Jioekn groeyen , die
men al niede als de voorige , tot fpyze
gebruikt , om 'er een zoort van Brood
van te maken, gelyk ook met de Strand-
en Berg-Tacca gedaan werd ; doch meer
in andere Eilanden, die buiten zyn, dan
in deze Gewefl;en,die tot de Landvoög-
dy van Amboina behooren.

Wy zyn wm oordeel,dnt wy hier devoor-
naamfte Heeiters, en Siruik-Gewaflchen,
tot deze zoortcbehoorende, opgenoemd,
en 't gene noodig was, daar van aange-
haald hebben , wcshalven wy nu tot een
andere zoort zullen overïjaan.

li % B E-



IJl Bcfchryving der KRUIDEN, PLANTEN,

BESCHRYVING
VAN DE

KRUIDEN,
Die zich ergens omflingeren»

TIENDE HOOFDSTUK.

K Ruiden, zich ergens omjlingerende. Lange Peper. Sirih. Boha Sirih. Oebi.

Combili. Wilde Wortelen. Verfcheide zoorten van '^oontn. '^^\Vio\a\s^x. Ca-
kbaiïa. Labo. i)^ Water- Meloen. Z)c Meloen. Konkommers. Petola Tsjinajfwz.

Papari. Sajor Poppija. Tamatti. Gandola. Sajor Cancong. Boenga Taii. Sajor

Songga. Haylale. Dahon BiclTol. Dahon Catam Catam. Dalion Contoet. Ca-
joe Tsjina Hoetan. Tali Coepang. Tali Baboenji. Pafpaflan. Dahon Capialoe.

Zabib Hoetan. Akav Binafa. Pancaga. Dahon Afam. Dahon Caroeran. Caranaffi.

Timon Tikos. Soeflbewela. Sajor Macao Dahon Carpo. Dahon Pitis Befaar,

enz. Dahon Boba. Tali Gorita. Akar Poclo Rhun, Mata Oedang. Sambong.
Rambot Poetri. Wilde Kruiden door een gemengd. De wilde Salee. Rautsjaga. Da-
hon Tsjinta. Dahon Sipat. Dahon Gatal Befaar. Dahon Bcnang. Dahon Boen-

go. Dahon Morteo. Sombong. Dahon Salawar. Ampoelat. Dahon Copo Copo.
Pakoe Hitam Befaar. Pakoe Ajer. Sajor Pakoe. Pakoe Oedang. Ayle. Capei.

Micca Miccan. Simbar. Sajor Radja Nocte. Dahon Rambot. Kae. Dahon. Roe-
toe Roetoe. Verfcheide zoorten dcszelfs. Dahon Petola. Angrec Boenga Poetri.

De Roode Angrec, en meer andere zoorten. Dahon Cora Cora. De Glooba-Plant.

De Spat-Wortel. Bori. Radys. Boenga Boclan. De Bangayfche Callanie. De
Ramboetan. Lyll der afgeheelde Boomcn , Hcelter? , enz.

Kruiden ,

lich er-

gens om-
ilingcrcn-

dc.

Lange
Peper.

Sirih.

GKlyk men Heefters heeft , die

tegen Boomen oploopen, en

zich 'er omflingeren , alzoo

heeft men ook Kruiden , die

dat doen.

Van deze zoort is de Lange Peper .^ by
den Inlander Tijahe genaamd , en by an-

deren met de naam van Cubebe bekend.

Van wat kragt , en werking, deze zoort

van Peper zy, is genoeg uit de Kruid-

boeken kennelyk.

Her Sirib-blad behoord mede tot deze,

waar van een onderfchcidene zoort is
,

diens blad men alleen, en een andere, wel-

kers Sirjb-Frugt (zynde van gedaante als

lange Peper) men tot de Pinang eetj

grocyende yder aan een byzondere rank.

Het blad, en ook de Vrugt , is t'za-

mentrekkendejdoch als men op een blad

of op de Vrugt wat Kalk in eenbehoor-

lyke mate doet (dat yder na zyn mond
weet te bereiden) werd die t'zamentrek-

kende kragt ten eerften gematigd , en te

gclyk belet, dat men de mond niet

brand j 't geen men anders ten eerften

ontdekt, als 'er Kalk te veel is , en dan
moet men nog wat Sirih daar by nemen. Boha Si-

Van de Sirih-Vrugten heeft men een tih.

gemeene,en ook een welriekende zoort,

welke laatlle raeefl: gezogt werd. Beide
deze zoorten zyn heeter in de mond, als

't ó'/V/'/j-blad
i hoewel de welriekende Si-

rih-Vrugt zeer lekker om te eeten is.

Men heeft een 'u^ilde zoort van 't blad,cri

ook van de Vrugt.
Beide , het blad , en de Vrugt , heb-

ben ook verfcheide gebruiken in de In-
landfche Genees-kundc.

Daar zyn nog andere zoorten van, als

de Sirih Cado Cado ^ de koude Sirih^wiar
van de eerfte den Inlander diend, om ze

by ^al te kooken, eil de flymerighcid

aan die Vifch (dien zy 't vel niet weten
af te trekken) te benemen ; en de laat-

fte, als een gences-niiddel tegen Koort-
zen, en heete Kolyken, die uit de Gal
haren ooiipronk hebben. Toe
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Ocbi. T^'- '^^^^ zoort behoord mede de ge-

mecne Ochi-Plant , van welke wy op

N°. CVllI. een aftcckening geeven.

Men hecit wel vyf of zes zoorten vdn

Oebi's, of Wortelen, die gegeten, en

als een algemeene kóli van den Inlander

gebruikt werden
Daar is een zoort van Dehi's met vin-

gers, die wy op N". CIX. vertoonen,

die zy de Finger-Oehi noemen.
Daar is nog een zoort, dié zy de Slan-

gen-Ocbi noemen, om dat die wortels als

Slangen zich vertoonen, en zoogroeyen.

Buiten deze heeft men nog verfcheide

andere zcorten , als 't Oebi Tahon Tabon^

Ahocho^ (die, gelyk ook de volgende,

Vrugtcn draagd) en Oehi £/«wz,allc wel-

ke een groot deel van des Inlanders fpy-

ze uitmaken
,

gelyk 'er verfcheide van

deze zoorten van Oebi's door de Neder-
landfche Juffers by de ïï'hee-bak gevoegd,

en gegeten werden, hoewel 't een voed-

zel is, dat lier/kropt, daar het den In-

lander (die daar vry wat voor is) om be-

mind, alzoo zy den buik geernevol heb-

ben, meer voor 't eeten, dan voor den

drank zynde.

tombili.
Combili is mede een zoort van worte-

len , den-. Inlander tot fpyze dienende
,

waar van drie byzondere zoorten bekend

zyn, de gCmeene, de roode, en de lang-

werpige. Deze wortels zyn vogtiger
,

als de Ocbrs.

^jjjg Dit zyn alle tamme wortelen , behal-

iVorte- ven welke 'er ook nog veel ivilde zyn,
Icn. als de ylhey (daar mede verfcheide zoor-

ten van zyn, hoewel Van weinig gebruik)

Ondü , die mede tot fpys diend , fchoon

men om haar jeukend zap moeite heeft,

om die te bereiden, Oebi Gor//^ , dienen-

de mecil om ze te confyten , en meer an-

dere.

De Baiatta-wortel (anders Oebi CaJieJ-

la genaamd) geeft een goede fpys , niet

alleen aan den Inlander ; maar ook aan

veel gem'eene Hollanders.

Men heeft van deze wortel nog een

byzondere zoort de Borft- Batatta ge-

naamd , cm dat zy wel na eert Boi ft ge-

lykt, dienende aan deze en gene Baliers^

doch aan geen Atnboïneezen, tot fpys.

De Dahon Sabran geeft een wortel, als

een Aard-noot , en deze werd veel by de

'thee-bak gebruikt, 't Gewafch flingerd

zich niet om andere Gewaflchenj maar
kruipt voort langs de grond.

Dieigelyken zoort van Aard-nooten ge-

ven OOK 'de Japanfcbe Boonen voor de

Thee-bak.

De Ingomas -wortelen vallen hiermede;
doch geven een zeer fiecht voedzel,fma-

kende byna als vooze Knollen.

Verfchei- Onder deze Gewaflen heeft men ook
de loor- verfcheide zcorten van Boonen , die hier

en daar tegen op, en ook wel over eeni- ten van

ge wagens, gelinten, en latten, loopeii. Boonen.

Van die zoorte is de Botor-Jtruik^ geven-
de zeer goede Boontjes , die men met
Vleefch , enz. kooken kart.

De Chineefcbe Boontjes , of de Cacara
Patang (gelykende na een houw-mes)
gevende mede een goede fpyze j by wel-
ke men de Undis

., en de gemeene Caca-

ra wel voegen mag> doch déze boonen

vallen zoo lekker niec, als wel de onzcj
öf andere Indiaanjcbe zoorten , en voor
al als de -witte Cacara , die weinig van de
Turkze boonen in fmaak verfchild. De
Jule^ oï zwarte Cacara^ werd zoo licht

niet gebruikt , om dat zy ymand duize-

lig maakt, hoewel zy anders, wel uit-

geperfcht , zeer wel fmaakt. Behalvert

welke gemelde men nog verfcheide an-

dere zoorten van groote en kleine boonen

heeft, den Inlander tot fpyze dienende,

en die een iegelyk op zyne wyze toebe-

reid j waar onder de Kadelee , de Catsjang

Djintan of Comyn-boontjes ^ de Strand- en
Zec-boonen^ de Hairige en Jeukerige (wel-

ke laatfte alleen dienen , om 'er ymand
een poets mede te fpeelen)-al mede ge-

teld werden , als meeft alle onder dezé
zoorten behoorende.

De Camoknga , een zoort van Cawoer- Catno.

de^ diend den Inlander al mede tot fpy- leoga.

ze , zoo met hare jonge Vrugren , die

gekookt , als met hare jonge bladeren
,

die onder andere Moes-kruiden gemengd
werden. Ook heeft men van deze Vrugc
een zeer goede Confiture , 't zy dat zy
geheel geconfyt , of dat 'er Marmelade
van gemaalct werd.

De CalabaJ/a-Plant , mede een Cawoer- CalabafTal

de-zoon, geeft wel geen fpys ; doch de
gedroogde groote Vrugten dienen den
Inlander, om 'er water in te bergen, al-

zoo zy wel drie of vier kannen houden,
en zeer licht om te vervoeren zyn , be-

halven dat men, zoo zy al brecken, 'er

niet veel aan verlieft.

De Labo is een zoort van Vrugten , als LaboJ

onze Pompoen, dienende den Inlanderen,

en den gemeenen man onder de Hollan-
ders, al mede tot fpys, diens jonge bla-

deren tot een zoort van Moes-kruid ge-
bruikt werden.

Een van de aangenaamfle Vrugten is De
&e IVater-Meloen, zynde als een groote Waw-
Pompocn , zeer zagt van merg , dat vol

"^"*'*°'

zwarte of roode korlen is , als mede zeer

verkoelende , en gezond. Men heeft

ronde en ook langwerpige ; van welke
laatfte ik vry groote gezien heb in In-

dien ; doch zy konnen by die van de
Caap de Goede Hoop niet haaien , daar ik'er

van twee, en tweeen een halve voet lang

heb gezien. Hetiscen vande aangenaam-
ftc Vrugten , die men op de ila-tafel zet.

li
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De

Meloen.

Kon-
kom-
mers.

Petola

Tsjina

,

enz.

Papari.

Sajor

Poppij a.

Tamatti

Men heeft hier ook Meloenen 5 doch

zy vallen flegt, en wateragtigvanfmaak.

Maar de Kunkommers , hier vallende

,

zyn beter, waar van twee zoortcn zyn,

gevende in deze warme Landen een aan-

genaame fpyze tot Salade^ in zoo verre,

dat de Indiaanfche Genees-Heeren die

zelf ook aan lieden , die de Koorts heb-

ben, niet verbieden; behalven dat zy

ook wel met Vleefch gekookt , en raauw

ook wel ingepekeld , of ingefulten , en

tot Atijaar gemaakt werden.

De Chineefcbe Pctoli-Frugt (zoo na ze-

kere gefchilderde zyde kleedjes genaamd)

diend den Inlander al mede tot een dage-

lyks ceten , zynde een Gewafch , ten

deele na een Konkommer , ten deele na

een Cawoerde^ hoewel meeft nu 't eerfte,

gelykende. De jonge bladeren dienen

ook tot een Moes, en hebben haar ge-

bruik in de Boboto's , een zekere zoort

van Indiaanfch eeten , by ons onder de

jlmbonfcbe verfche'dene fpyzen befchre-

ven.

Van deze PetoWszyn verfcheide zoor-

ten, sl\s de Slaugen- Petola ^ de Bengaal-

fcbe , de Bofch- of wilde Petola , alle

welke den Inlander op deze of gene wy-
ze al mede tot een Inlandfch kollje, of

tot een Moes- kruid, weet te bereiden,

en zich daar mede te vermaken.

De Pap-iri-plant diend hem met hare

gedroogde ranken en bladeren als Hop
,

om die, ontrent een hand vol, met wat
water en zuikcr te kooken

,
gevende de

bitterheid 'er aan, waar van men een re-

delyk goed gemeen Bier heeft, 't geen

men, de bottel van anderhalve kan, voor

een dubbeltje koopcn kan.

Wy vertoonendeze itruik op N°. CX.
zo als zy op Cboromandel valt. Daar is

ook een wilde zoort van.

De S^ijor Poppija is mede een zoort van

Papari, maar aan de wilde kunt, en veel

grooter van blad , hoewel eenigzins na
Papari riekende. Men hecft'ertwee zoor-

ten van, de ronde, en de langwerpige.

De jonge bladeren van de eerlte zooit

werden tot een Moes gebruikt, en zom-
tyds ook die van de laatdc) doch van de
jimboineezen niet ; maar wel van Bali'ers,

MacaJJaaren en andere volken , hier woo-
nende.

Wy vertoonen een afteckcning van de-

ze ftruik op No. CXI.
De Tamatti-Jlraik ydicns Vrugten men

Poma Amoris noemd , valt hier mede.

Zy is in Holland by de Artzen reeds ge-

noeg bekend j doch hier vallen 'er twee
zoorten van, waar van de eerile met de

bekende in Holland overeenkomt ; doch
de tweede , kleiner en gladder van blad

zynde, kend men by de onze in Europa
nog niet. De eerfte werd de groote

,

en de tweede de kleine Z<iw^/// genaamd.

Wy geven derhalven een afteckcning

van de eerife zoort op N°. CXII.en \an

de tweede op N°. CXIII.
De Plant IS wel een Hinkend Gewafchj

doch de Vrugten van beide zoorten die-

nen cgter den Inlander, met zop gekookt,

tot kolt. Zy werden ook wel tot een

Salade gebruikt.

De Gandola, waar van een witte, en C^.^ndola,

een roode zoort is , is een zoort van Beet,

waar van de Inlander ook een zeker

Moes-kruid maakt, mengende die blade-

ren onder andere Kruiden ; doch de roo-

de werd voor de beife gehouden.

De Sajor Cancong leverd een goede Sajor

Spenagie voor den Amboinees uit.
Cancong; •

ündcr de flingcr-kruiden, hier vallen- Boenga

de, is mede de Bocnga Tali , in Europa T^li.

met de naam van Flos Cardinalis bekend.

Dit Gewafch diend meeft , om van de
bladeren alles fraais van dieren, beelden,

en allerley gedaanten , i ^ de Tuinen te

maken.
Het geeft ook een enkele bloem aan

een ftcel, lang van hals, kleiner, als de

Jasniyn-bloem , zynde die hals appelbloef-

fem ; doch de bloem bloed- rood, eenig-

zins met wat purper .gemengd , en ver-

tooncnde een heldere glans , behalven dat

zy ook zoo zagt , als Fluweel is , zynde
het jammer , dat 'er geen reuk by zoo
een ichoone bloem is. Deze, 's morgens
opengegaan zynde met Zons opgang ,

duurd tot wat na de middag , en gaat

dan weer toe , zonder ooit weer open te

gaan.

De Baliers maken van de bladeren van .

deze ftruik mede een rynfch Moes.
De Sajor Songga , of '/ Foet-Jngeh- Sajor

kruid, is al mede ccn van des Inlanders Songga;

Moes-kruiden, dienende mteft voor zeer

geringe en arme menfchcn, en 't werd
ook wel by Scbild-padden-Ylccich in£am'
boezen gekookt.

Het diend ook indcGenees-kundeby-
zonder, om 'er Zalven, en Plciftcrs van

te maken, die men tegen zweeren en ge-
zwellen kan gebruiken. De wortels, in

water gekookt, en gedronken, zyn zeer

goed tegen de witte Vloed, 't Graveel,

vergiftige Vifch-lleeken , en Krabben-
vergift , als men van de zelve gegeten

heeft , doch de bloemen , by 't Kruid
gekookt, zyn niet goed, alzoo zy ymand
ten eerden los-lyvig maaken
De Haylale, waar van men een roode, HaylalcJ

witte , en ook eene kleine blaauwe zoort

heeft, is een Slinger-kruid , dat met veel

ranken en bogten, die al vry taay , en
glad zyn, langs de grond loopt, hebben-
de aan 't einde van een rank een groot

blad, ook groeid aan die ranken, aan ee-

nige fteelen, uit 't midden dezer blade-

ren
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Dahon
BieÜb!.

Dahon
Catam
Catara.

D>hon
Contoet.

Tajoe

Tsjina

Hoetan.

TaliCoe-
pang.

ten voortfchictende , een gioote witte

flap pc bloem
,

(te weten aan de witte)

als een zooi t van klokjens , van welke
wy op Nq. CXlV.envande kleine zoort

N°. CXV. een aftcekening vertoontn.

De ^mbonfchc Vrouwen walFchen met
deze bladeren (gelyk ook met 't kruid

Geno Ger.o genaamd) hun hair , om dat

langer te doen groeyen, en om de wor-
tels 'er van door de verkoelende kragt

Vaft te zetten. Zy dienen ook tegen

Zwecrende borften. De kleine Haylale-

bladen zyn des Inlanders Z,eep , om lin-

nen, enz. mede te wafTchen. Ook heeft

zy een fraaye blaauwe kclk-bJocm.

De Dahon Biejfol^ of Bloedvimicn-blad,

waar van twee zoorten zyn , is een Ge-
wafch , dat de Inlander al mede (voor al

't l'Vyfjen) zomtyds raauw, en zomtyds
gekookt, tot fpyze gebruikt. Ookdiend
hem 't blad, met wat Coening of Curcu-

w« gewreven, om 't op Puilten, Bloed-

vinnen, en andere zweeren, te leggen,

alzoo zy die gezwellen ten eerllen ryp

maken. Het diend ook tegen fchurft,

en meer andeie quaalen.

De Dahon Catam Catam , of '/ Krah-

ben-blad gccïi een klokagtigelicht-purpe-

re bloem j en fchoon men de bladeren tot

fpys ongezond bevind, zoo hebben zy

egter hare nuttigheid tegen veri'cheide

ongemakken ,zyndezeer goed tegen zee-

re voeten, zweeren, zweerende borllen,

felyk de Zaad-korls , met Pinang ge-

aduwd , en 't zap 'er van ingezwolgen

,

zeer goed tegen Buik-pyn is.

Dahon Contoet^ of het ('^yji-blad , zoo
genaamd, om dat het Hinkt als eenveeft,

is een Gewafch, diens bladeren niet al-

leen veel dienen, om den een of den an-

deren onkundigen een poets te fpeelenj

maar die ook m de Genees- kunde zeer

dicnftig zyn. Het is een wind-brekend
middel, zeer goed tegen Buik-pyn, als

men 't zap inneemd , of de bladen by
Moes-kruiden doet, alzoo zy veel erger

rieken, dan linaken. Men maakt 'er ook
goede Pleillcrs tegen verfcheide harde ge-

zwellen van.

Het ivild Cajoe Tsjina , een doornig

Gewafch , diend nergens toe , als tot

Tandeflokers , de jonge ll:eclen,en eeni-

ge bladeren , werden tot Moes-kruid
,

met andere gemengd. Daar zyn ver-

fcheide zoorten van.

Onder de doornige GewafTchen , die

zich ergens omwinden , heeft men 'er

ccn ^Tali Coepang , dat is Dubbeltjes-Toww^

of Dahon Pit is , het Penning-blad
^
ge-

naamd, zynde een zoort van wilde Oebi^

waar van twee zoorten zyn, 't Wjfjen^
dat Vrugten, als Dubbeltjens ^^n \Man-
netjen^ dat bloemen draagd.

Hcc is van weinig gebruik , om zyn

jeukend zap, dan dat men de dunne rys-

jens nog wel gebruikt , om 't een of 't

ander mede te binden , dat egter al

voorzichtig, om van 't zap niet geraakt
te werden, gefchieden moet.
lali Babocnji , of het Krakend Toww , is Tali Ba-

een Gewafch , hier mede vallende, dat ''°^"J'-

den Inlander tegen alle zweeren en Bloed-
vinnen diend , om de zelve te doen ryp
werden , als mede om gebrookenc en ge-
quetfte bcenen te geneczen.
De PafpaJJan -Jtruik , gclykende wel Pafpafldn;

wat na de Hitte Bryonia , of Fitis Alha :

geeft aan den Inlander met hare bladeren,

en dunne sanken, een zoet Moes. Ook
werden de Vrugten gegeten. De ge-
droogde wortel is zeer goed tegen de
zwarte kinder-pokjens , als men die brand,
en, tot een poeder gemaakt zynde, in-

neemd. De bladeren verkoelen ook by-
zonder, zynde den koortzigenzcer goed,
om den brand uit te trekken.

Het Dahon Capialoe , waar van een Dahon

witte, en een roode zoort is, diend zom- Capialoe.

mige volkeren , hier wooncnde , tot Moes-
kruid met zyne jonge bladeren. Men
gebruikt ze, om have verkoelende kragt
tegen de dolle koortze , Capialoe genaamd,
om datze diegalagtige en heete vogten,
die deze koorts verwekt , na zich trekken.

Indien de zieke, met het zap van de
bladeren en Ikelen van deze Plant bellre-

ken
,

geen jeukte op de borif, armen
,

pols, enz. voeld, heeft hy zekerlyk de
Capialoe , en

, jeukte voelende , dan heeft
hy die niet.

De Zabib Hoetan , zynde een zoort Zabib
van een ivdde Wyngaard , is een woefle Hoetari;

ftruik, die zich veirc met zyne ranken
uitbreid, dienende nergens toe, als om
de rype Vrugten te eeten, die egter, als

zy 'er al zyn , nog niet zeer aangenaam
vallen, om dat zyin de keel wat jeuken,
ook zyn zy pas zoo groot , als Corenten.

De Mar Binafa , of de Bedervende AkarBii
WO//?/, werd , om ergens bleynen te doen nafa.

trekken , en in de plaats van een Spaan-
fche Vliege by den Inlander gebruikt

,

waar mede de wortel al vry wat overeen-
komt. Men gebruikt de zelve, in fchy-
ven gefneden, mede tegen Hoofd-pyn.
De groote Voorvechters onder di'^m-

boirieczen órzgcnóc roode gevlamde bloem
agtcr hunne oorcn, doende die ook in de
Sagaweer , die zy drinken, om dat zy
zich inbeelden, dat hun dapperheid daar
door merkelyk toeneemen zal.

Het kruid Pancaga , of anders het Pancagai
Peerdevoetje genaamd , diend met zyn
bladeren ten dcele tot raauwe fpvzc, en
ten deele ook tot geneezing van zeere

voeren , zynde in 't gemeen een zeer

goed wond-kriiid. Het zap 'er van is

ook goed tegen Buik-pyn , zwecrende
oorcn
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ooien, en tegen vergiftige kofl:,die men
gegeten heeft. Het Kruid, in Sagtiivcer

gekookt, is goed tegen 't Graveel.

Dalion .
JDahon jlfam ^ oi\Suur hlad^ diend

Alam. den Inlander, en Hollander, tot eenaan-

gcnaamc Salade , hoewel de ccrile dit

meelt by haar Vifch kooken , om een

zuure faucc te hebben, hebbende bynu

by hen 't zelve gebruik , als de Suiiring

by ons. Dit is geheel iets anders, als 'c

geen wy op N°. CXIII. vertooncn.

Men gebruikt deze bladen ook , om
de Caffomba-vcTVf ^ en andere diergelyke

te maken. Andere mengen dit z.ip met

d.it van zuure Limoenen , en dan diend

het, om blaauw te verwen, of om Ge-
weer fchoon en blaauw irt 't oog te ma-

ken.

Dahon Het Dahon Coecoeran^ of't Rafp-hlad,

Coecoe- diend den Amboinees met zyn bitter zap
»i' tegens Kolyk , de Buik-wormen , en

Koorts. De gedroogde bladeren werden

by de Hollanders hier , even als Papari
,

om 'er bier van te kooken , en om dat

als een bittere Hop-imzzk te geven, ge-

bruikt. Doch 't is zoo goed niet als de

Papari 'm bier, alzoo 't veel eer zwaar-

hoofdig maakt, en koppig bier geeft.

Caranaiïi. CaranaJJi^ waar van een groote en een

kleine zoon is , werd tegen alle zweeien,

gezwellen , en tegen een ongemak , den

omloop genaamd, zynde kleine puilfjens

aan de beenen, die zeer jeuken, in kor-

ten tyd fterk voortloopen, en cindclyk

een leelyke zweer en opening maken,
gebruikt. Ook doet het tegen de ge-

meene Coerap of Omloop, by andere de

/^o//" genaamd, grooten dienll.

Timon ^'^ Tirnon T'ikos , of de Muizen- Kon-

Tikos. kommer-flruik^ waar van een roodceneen

groene zoort is, geeft kleine Vrugten,

die ais Konkommers fmaken, waar van de

tweede zoort wel door de kinderen ge-

geten werd. Het zap is goed tegen de

Sprouw, en tot opheldering van 't ge-

zicht.

Daar zyn ook eenige Touwen , die melk
van zich geven. Onder deze is mede de

Soejfocwela , die zeer wel na de Kroon van
Ariadne (zeker geflernte) met hare zes of

zeven witagtige bloemen byeen, gelykt.

De üa'ior Macau (eigentlyk Macao) is

mede een melkgevcnd Touw , en een

by-zoort van de i'of^^wf/^ ,
gevende me-

de diergelyke bloemtjens, en daar na ook
Vrugten, die, jong zynde, gegeten wer-

den, doch de oude niet, om dat die als

een zoort van Capoc geven. De jonge

bladeren werden ook wel raauw gegeten.

Deze Sajor Afacao-Jlruik met hare

Vrugt, vertoonen wy op N°. CXVI.
Dahon Het Dahon Carpb , of '/ Krakend blad,

Carpö. werd van den Inlander by Bacaffhm, en

Atsjaar raauw , en ook wel by Salade ge-

Soeflbe-

wela.

Sajor

Macao.'

geren , hebbende eenigzins een zütige

fmaak, die niet onaangenaam is.

Wy vertoonen hier van twee zoorten,

het groot- en klein -bladige, op N°.
CXVIII. j de ecrltc zoort by de letter

A. , en de tweede, by de letter B.
De Dahon Pitis Bc/ar , of Groote Pen-

ning-bladen (dus na 't fatzoen van 't blad

genaamd, gclyk mede de kleine Penning-

bladen) weiden zeer heilzaam tegen alle

vergiftige Vürchcn-fteeken geoordeeld,

voor al , zoo men deszelfs zap 'er opdruipt,

alzoo het fterk verkoeld, en het vergift

'er allengskens uittrekt j doch men moet
dit eenige reizen aan een doen , eer de

pyn zal overgaan. Men gebruikt de
tweede zoort ook tegen de Sprouw.
De Boba of Pok-bladeren zyn zoo ge-

naamd, om dat zy, met haar afziedzel,

gedronken, den Amboinees byzonder die-

nen , om die zoort van pokken uit te

dryven.

Deze drie laatfte Gewafichen, ofMelk-
touwen, komen niet uit t;'e grond j maar
gemeenelykuit de ruige fc.iors van eeni-

ge dikke Boomen , of ook wel uit eenig

hout , dat al fterk aan *t verrotten is

,

voort.

Het Gorita, o£ Pompoen-Touw (dus na
zyn Pompoenagtige Vrugten genaamd)
werd by den Inlander tegen zekere be-

toovering of jeukte, 't ganrfchc lichaam
over loopende, evenals of veel Mieren
hem beeten, en die eindclyk met gaat-

jens opbreekt
,

gebruikt. Deze quaal

houd den Inlander vaft voor een zoort
van betoovering , om van welke af te

raken , zy hun lyf met deze bladeren
wryven.

De Poelo Rhunfche 'wortel (die een klein

donker purper bloemtjen
, gemccnelyk

twee by een, geeft, maar op 't Eiland
Rhun^ in Banda valt, is een heerlyk mid-
del tegen alle verftopping, buik-pyn, en
krimping in de darmen, als mede tegen al-

le koort zen, die op geen vaftcn tyd k omen.
De bladeren van de Mata-Oedang, of

't Garnaals-oog, zyn zeer goed , omee-
nige gezwellen te doen ryp werden , en
om de zelve te zuiveren. Zy werden
ook wel met Bacafj'am ^ en met Viich
gekookt

,
gevende een rynfche fmaak

'er aan.

De Sambong-flruik heeft een Touw
,

wel een kleine arm dik ; doch het is

meer gras- dan houtagtig. De Ba-
liers gebruiken dcszells blad , om 't hare
Koebeeftenin deheetctyd tegeven. Ook
geneeft het zap, alleen ingegeven, de
quynende Koeyen.
Het hert van deze Plant, met Pinang

en kalk gekaauwd , maakt fwarte tanden,

dat by zommige Inlanders een groot cie-

raad is.

liamb«t

Dalion

Pitis Bc-

lar enz.

Dahon
Boba,

TaliGoi
rita.
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Rhun.

Mat»
Oedang.

Sam-
bong.



En GEWASSEN van AMBOINA. •57

Rambot ' Ramboi Poetri , of 't Princejfen-hatr

^

Poetri, een Gewafch zonder wortel , en bladeren

op andere ruigte en Hcellers voortko-

mende, en werd by de Mj.'cyei s^ Javaa-
«f», Ternataanen, enz. gebruikt om ha-

re Vaartuigen te calcfiiten , te pekken
,

en te bcllrykcn, dat zy cgtermaarbygc-
bjek van beter lloffedoen, zyndedc2)(Z-

marSelan (een Hars bevorens befchreven;
oï de Djarac-Olic , anders de gemeene
ftofFe , die zy 'er toe gebruiken.

Fan allerley wilde Kruiden door mal-

kanderen.

Wilde Behalven alle de voornoemde , mcefl;

Kruiden tamme ^ GewafFchen, zullen wy nu ver-
dopr een ^^^ deze en gene 'wilde Kruiden onder
geraeng

. ^^^^ die hier vallen, en zoo, als ons die

zullen voorkomen , opnoemen.
Onder deze tcld men de Teckcy ^ 7.yn-

de zekere zoort van Cyperus ^oï wilde Ga-
ligü ^ die weer verlchcide onder-zoorten

heeft, werd^de by de Javaanen ^ Bii-

liers, enz. onuer hunne Zalven , en Bo-

irori's , veel gebruikt.

Zeker Gras Tabalijfa , als mede Ro7n-

pot Carbau , Rompot Maraja , Rompot Soe-

bat , Coejfo , Coe[[o , Ro . pot Cocda , Ta -

gal Ngana (een zoort van Verwyt-Gras,
dat zy ymand zenden, als zy hen verwy-
tcn willen, dat hy^ of zy , oorzaak is,

dat Iiv lyd) IVeri Hiffa^ Rompot Boeloe

Babi^ Lalan^ Hoelong^ Late (een Riet-

Gras daar veel zoorten van zyn) wer-
den daar al mede onder gerekend, zynde
alle te y.aamen byzondere zoorten van

Gras , en Lang-fny-Gras , of van eenig
I •' Rietagtig-Gras, die by den Inlander in

hunne Genees-kundc mede deze en gene
nuttigheden j^even.

bé wilde De 'wilde Sake , diens korls tot Brafe-

Salee. letten geihoerd werden , Sajor Boeloe , zoo
de groote , als de kleine , is 'er mede onder

,

"werdende nu en dan ook tot fpys gebruikt

,

nevens nog twee ofdrie andere zoorten 'er

van, het Kruis-Gras, dat ook verfcheide

zoorten heeft ^ de Dabon Mata-Panas^ of 't

blad tegens quade en bctooverde oogen^ dat

anders 't Honds-cor genaamd werd , waar
van mede eenigc zoorten zyn,en dat een

groot middel is tegen betooveting , die

met de oogeu gefchied. Dagon Ingat, of
het Kruid der gebeugenis^ dat men ymand
zend , als men hen ergens om wil doen
denken. Lire , of Oebat Soivan^gi , een

zeker Kruid tegen toovery dienende, en

waar van meer zoorten zyn , het iviule

Klaicr-Goud-blad , 't Ferkens-kruid , de

So§^o Aluetiara , de Sajor Ocdang , of 't

Gcirneclen-kruid , zyn alle te zamen wel
ix/ilde Kruiden , maar van welke cgter de-

ze en gene nog tot Moes-kruiJen, en de

andere al mede by den Inlander tot genc-

III. Deel.

zing van deze en gene quaalen j wonden,
of ziekten, gebruikt, en van veel nuttig-

heid bevonden werden.

Rautsjaga, een zoort van Ternataan- Rautsja-

fche Jgrinioma^ is goed tegen iets , dat ga-

van eenige Hars gebrand is , waar op men
dit blad, wat gewreven, maar legt. De
wortel is ook goed tegen Tand-pyn. Dé
Koorts werd ook door deze bladeren, op
't lyf gewreven, verdreven. Dabon Hhei-
raanif o{\ KrtiidvanverivoHdering\y dat
veel bloem-kranlTcn boven een draagd

j

diend ten deele tot fpys, ten dcele tot

geneczing van wonden.

De isjilde Alajana diend by de '^avc.a-

ncn tegen Buik-pyn.

De Dabon Tsjinta , een zoort van TJrf- Dahoii

kruid , om zich by ymand aangenaam te Tsjinta.

maken, diend ook, om, als men dit y-

mand zend, hen kennis van onze droef- ,

heid te geven.

Dabon Sipat , is een kruid , dienende Dahon

tot verkoeling , en om , als men zyn ^'P"-

hoofd 'ef mede wafcht, 't hair zwart te

maken, te beter te doen wortelen, en
grocycn.

Silaguri is een kruid} wiens gekaauwde
wortel, op gezwellen , en wonden ge-

legt , de zelve doet rypen , en genezen.

JDabon Gatal Befar , of 't groot Jeuk- Dahon

blad^ een zoort van Barn-netelen , heeft ^ntal Be-

by den Inlander byna zulken gebruik, alS

by ons het Koppen, en zoo ras hen wat
fchort, laten zy zich hier mede beftry-

ken , waar op dan bobbels volgen , en
dat ook beterlchap geeft, zoodanig, dat

de onluflighcid geheel en al, altoos zoo
zy zich inbeelden , overgaat.

Daar is ook een Dahon Gatal Babi^ of

de Ferkens-barn- netel ^ zoo, omdat zy
die geerne cercn, genaamd, en niet veel

van de onze verfchillende, en een Dabon
Gatal-Mati j of de Doode Barn-nerel^ \vc\-

ke laatfte <je Ternataanen tot een Moes-
kruid diend.

Sajor Panoe diend, om de witte vlek-

ken, die den Inlander nu en dan wel op
zyn huid heeft, weg te nemen, doende
dit, door 't Zaad , als 't maar half ryp
is , te wryven ; doch die een ander die

vlekken zoo doen verliezen , erven dié

dan, zoo zy hen inbeelden, zelf over.

Dabon Bendng^ waar van een witte en D.ihori

roode zoort is, diend, vOor al de roode,' B™'ng'

om 't wit Kattoen 'er mede te verwen.

Boengo Boengo diend met zyne bladeren Dahon

tegen Hoofd-pyn , en is een zoort van Boengo.

Gendaroejfa.

Dabon Moreto diend met 't zap van D'ahöri

zyn bladeren tot opheldering van 't ge- Moreto.

zicht; ook is dat hcerlyk tegen zwaare

benaauwdheid op de borfl , welke de

Ternataanen Moreto noemen.

Sajor Canibing , of 'c Bokken-kruid ,

K k diend
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diend tot een goed voedzel , zoo voor de

Bokken, als dat het ook een goed ge-

kookt Moes voor de menfchen geeft.

Dahon Bidji Katsjang^ is een Struik ,

diens zuure bladeren en Iteelen , wel raauw

tot Bacaffam gegeten werden.

Sombcng^ een zoort van Indifche wilde

Salie ^ diend tegen Kolyk en Winden,
en men gebruikt deze bladen inde baden

tegen lammigheid. Daar zyn verfcheide

zoorten van, van welke zommige inde

kofl: gebruikt werden, en zommige niet.

Dahon Salaivar ., of 't Jaloezy-kruid
^

diend de Inlandzc Vrouwen, om 'er ha-

re vermagerde kinderen mede te waflen,

en te vegen, als zy zich inbeelden, dat

haar mans overfpel bedryven. Het is ook

goed tegen de witte Vloed , en tegen 't

bloed-wateren.

Ampoelat^tax zoort van Indifche M/z?»,

en die 'er verfcheidenerley zyn. Sy dienden

nu en dan, vooral de breed-bladige zoort,

in een harde geboorte , of tegen lichte

wonden , die de verfche bladeren , met
wat gekaauwde Gember 'er by , zeer ras

genezen.

Dahon Copo Copo , of 't Poj('-/('r«/^, diend

den Inlander tot Moes , en ook om de

Pokken, hoedanige het ook mogen zyn,

uit te dryven.

^«ifï geeft aan de ^^z/zVrj mede een goed

Moes-kruid.

De Pakoe Hitam Befaar werd van een

kruid eengroote Vaere-boom, hebbende

verfcheide zoorten
, geeft zeer goede fty-

len tot Heiningen, en diergelyk werk.

Deze Boom werd de Groote zwarte Spy-

ker genaamd , om dat de bladeren wel na

een Spyker gelyken , een naam , die de

Inlanders aan alle diergelyke Gewaflchen
geven.

De Pakoe Ajer^ of de JVater-Spyker
,

krygt veel hooge fteelen , die wel tot

veertien voeten hoog groeyen.

Daar is een Mannetjen^ en een Wyfjen

van , en 't laatile werd op Hoewamohel
tot Moes gebruikt. Het heeft ook een

verkoelende kragt , doende verfcheide

dienftcn in de Genees-kunde.

De Sajor Pakoe geeft , als men in 't

Bofch is , en niet anders krygen kan, met
hare jonge bladeren een zeer goede Sala-

de^ die ik menigmaal met fmaak gegeten

heb. Zy geven ook een zeer goed Moes,
wel gelloofd zynde j doch dit is 't H^yf-
jen^ alzoo 'er ook een Mannetjen van die

zoort is.

Pakoe Oedang , waar van niet alleen

een groote en een kleine, maar ook veel

onder-zoorten zyn ,
geeft den Inlander

met jonge bladeren ook een gemeen
Moes-kruid.

Ayle^ waar van ook verfcheide zoor-

ten zyn , diend tegen verfche wonden

,

zynde ook goed, om 'er hoofd mede te

waiïchen, en om 't hair te beter te doen
groeyen.

Capei, waar van mede verfcheide zoor-

ten zyn, diend met zyn twee ccrile zoor-

ten, om met de onderde lleelen van de
zelve in Hukken gciheden touw de Toe-

tombo^s^ ot de LJandfche Doozen^te om-
zoomen. De kleine zoort gebruikt men
tot cieraad der Zcgen-bogcn op de Fec-

ften, en Bruiloften.

De wilde Micca Miccan is een zoort van

Vaere-kruid , het naad met de rechte

Capilliis Feneris overeenkomende
,
gelyk

't ook even zoo mag gebruikt werden.

Salecong , mede een Vaere-kruid , is

hier nog zeer weinig bekend.

Simbar , of 't Polypodium Jndicuni, diend

den Jmhoinees met zyn blad om de Geep
(een Vifch) te bedriegen, flokkende 200
ras hy dit blad in Zee ziet dryven , 'c

zelve met den hoek na binnen, en dan is

hy gevangen. Zy hangen de bladeren

ook boven 't hoofd hunneft -kinderen, als

zy flapcn, om hen tegen bctoovering te

bewaren , hoewel zy dat voor ons niet

willen v.'cten.

Wy vertooncn op No. CXVIII. een
afteekening van deze Sinibar-ftruik.

Sajor Radja A^ö£'/c diend met hare jon-
ge bladeren al mede tot een Amboinees
Moes-kruid

,
ja tot een heerlyk en Ko-

ninglyk Moes. De grootifc bladeren
dienen ook tegen lamheid , als men 'er

de middelfte ribuitneemd,ofplatfchaaft,

en dat met CalappuS'Olie befmeerd , ma-
kende die warm over 't vuur.

Dahon Rambot ,
(zynde gclyk al de veer-

tien voori^e zoorten mede een Vaere-
kruid) hcel-t verfcheide zoorten, van welke
de eerfte gebruikt werd , om 't hair te waf-

fchen (daar 't kruid. ook zyn naam na
draagd; en om het beter te doen groeyen.

De tweede zoort is een quand onkruid.

Kde ^ het laatfte Vacren-kruid, geeft

aan de Moorcn hunne Schryf-pennen
,

waar toe zy de zwarte oude iteelen gebrui-

ken , om Jirabifch te Ichryven. Ook diend

deszelfs jong loof, als de Roetoe Roetoe

^

op de Bruiloften, om alle bogen, ftylen,

enz. fraay en groen te maken.

Roetoe Roetoe ^ een zoort van Mofch,
werd tegen quetzuuren, en wonden, ge-

lyk het anders ook tot cieraad der Pronk-
bogcn , op de Feeften gebruikt werd

,

blyvende ettelyke dagen aan een zeer

frifch , en groen.

Roetoe Roetoe Papoewa , een zoort van
't voorige, is ook van 't zelve gebruik.

Loemoet , mede een Molch , met wa-
ter gekookt, en ingenomen, is zeer goed
tegen de buik-loop , die uit koude ont-

ftaan is.

"Tahi jingin^ of de Wind-drek^ om dat

het

CapeïJ
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het zoo licht is, is ook een Mofch, als

of 't maar groote hairlokkcn waren, zyn-

de veelverwig , doch meeft licht-groen

geel , wit en rood. Het diend aan de

groote Vrouwen in Ternatc tot een rood

blanketzel, wryvende dat met fyn Ryft-

meel, en wat Coeningi, of Curcutna^ tot

een Pap, die zy, wanneer zy uit zullen

gaan , op haar aangezicht ftryken , dat

daar door zeer verkoeld werd , en een

zeer levende roodc verw bekomt , dat

cgter maar voor dien dag, of totdat men
zich weer wafcht , duurd.

Roetoe Roctoe Kajee iseenmiddel-zoort

tufl'chen de Vaeren- en Mofch- kruiden.

Het diend mede, om alle Bogen , Stylen,

Hemelsj Deuren^ Ledekanten,cnz. der

jonge ongetrouwde Lieden , of der Bruids

en Bruidegoms, op te eieren.

Dabon Petola is maar een klein kruid-

je j doch zeer aardig gcfchilderd , dat

men zeggen zou, dat 'er een konllenaar

aan doende geweeft was, hebbende een

enkele fteel, t\xwe of drie voeten hoog.

Het diend enlcel tot liefhcbbery , om
zich over de fraaye teekening, die 'er in

IS, te verwonderen.

Het is met geele en licht-roodc gerui-

te ftreepen op zyne vier of vyf blaadjes,

die als Fluweel j en Caftanie-bruin zyn^
geteekend.

Onder deze wilde Kruiden^ hier val-

lende, behooren ook die GewalTchen
,

die zich op andere Boomen, en niet op
de grond opdoen , hoewel 'el' egtcr nu
en dan eenige zoorten van Jngrec zul-

len voortkomen , die op de aarde zich

vcrtoonen.

An»rec Onder deze munt uit de Amrec Boen-
Boer.ga ga Poetri , of de Ang^ec der Princejfe-

'^'"- bloem, een Plant, groeyendc op de Ca-
nari, en Mangi Mangi-boomen

^ gevende
een geele bloem , die wat na den groe-

nen trekt , van grootte als een NarciJJus^

op welke men verfcheide Characlers, als

of het Hebreeuwfche letters waren , die

donker-rood zyn, ziet, dat vry zeldzaam
ftaat. Zy beflaat uit vyf buitenfte bla-

.
den , die agter fmal , en voor breed zyn,

hebbende in 't midden nog een hol ge-

bogen blaadje, als een bekertje, dat lich-

ter van verw, en met paarfche Iheepen
geteekend is, hebbende van binnen nog
een hol pilaartje, doch geen reuk. Zy
kan wel acht dagen , in een kamer gezet,

goed blyven j doch men moet ze niet in

't water, en maar zoo droog , zoo men
geen flank 'er van hebben wil, zetten.

Deze bloem diend alleen tot vermaak,

|,
en is 't gebruik der zelve in 't hair zoo

r ' eigen aan de Ternataanfche PrincefTen, dat

geen gemecne Vrouw, of Dochter, die

zou durven dragen.

Deze Plant heeft nog verfcheide ge-

bruiken in de Genees-kunde van den In^

lander, om Gezwellen te doen ryp wer-
den, om Buik-wormen te verdryven,en
om de Milt-ziekte te. helpen. Meu heeft
nog een kleine zoort van deze, jingrec

Kringftng Kitsjil, of de kleine geteekende
Jngrec, genaamd.
Dus is 'er ook een witte ^//g/w, mede

een Bloem , doch minder in gecal dan
de voorige, gevende. Men heeft mede
een roode zoört^ die wyop N°. CXIX.
afgeteekend vertoonen , met hare bloemt-
jens, die van groote als Hyacintben zyn,
hebbende een goud-geele grond , rodde
iheepen, en fpikkels 'er op. De Bloem
diend tot vermaak , en de bladeren tot
Atsj.iar.

Daar is nog een zoort, die zy de Muf-
cus-Jngrec noemen, gevende een wel-
riekende Bloem, byna als onze Narcif-
fus , of als de Boenga Tandjong. Behal-
ven de gemelde i;yn 'er nog wel vier of
vyf zoortcn van Angrec , die in de Ge-
nccs-kunde van den Inlander mede eeni-.

ge dienlt doen, van welke zommige al
mede fraaye Bloemen geven.
Dabon Soebat , waar van vyt zoorten

zyn^ is mede een Gewafchtot de voori-
ge Jngrccs eenigzins behoorende.

Behalvcn deze zoorten , alle op dé
hooge Boomen zich vertoonendé , zyn
'er pok eenige Angrecs , die zich op de
aarde en beneden opdoen.

Onder deze bchooxd het Dabon Cora
Cora, (gevende veel purpere Bloemen

,

doch zonder reuk , behalven dat de bla-
deren dienen, om 'er alles in te winden,
om de Siiguiveer-pc'tten 'er mede toe te
binden,) \ Aard-Angrec , het Bongkos-
bla</, (voor al dienende, om 'er alles in té
w inden , ) de drie-dubbele Bloein , vier by-
zondere zoorten van Ambonfche Orchis ^
zynde mede zoörten van Aard-Angrecs

,

Rocmab Simot^ oï ée Miercn-Neft , Oebi
Radja, of de Koninglyke Oebi; mitsgaders
verfcheide Fungi , als de Tsjampedahd-
Padden-Jioel, die de Amboinezen als een
lekkerny pryzen;) Nooten-Mufcaai-Pad-
den-ftod, (de befte onder de Padden-fioe-
len, en bevorens daar wy van die fpece-
ry fpraken , al befchreven > ) de Zagoe-
Padden-ftoel

,
(de gemeene Padden-Jloel,

waar van verfcheide zoorten zyn , Dabon
Laivar , Rocmab Codoc , of 't Kikvorjcbèn-
buis, de Lompat , de Glooba-plant , die
ook aangcnaamc langwerpige Vrugten
geeft, die men lekker weet te ftooven,
en die fmaken , als of 'er wyn by was , die
men ook raauw eet , van welke Plant
wy op N°. CXX. een afteekening met
deszelfs Vrugten geven j én van welke 'er

nog een Papoeivafcbe , een Doerian-foort
,

en drie andere zoorten zyn ; Toeboe 'toebbe ,

om dat het na Ziiiker-Riet gelykt , waar
Kk z van

De roodc
Angrec,
en meei
andere

zoortcn.'

Dahon
Cora Cö«
ra.

De Gloöi

ba-plant,
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De wa-
teragtige

Soclaffi.

De Spat-

wortd.

van mede veifcheide zoorten bekend

zynj Dabon Lada^ ofV Peper-blad^ de

Berg-èoon, waar van zeven of acht zoor-

ten zynj Soeka Doeka, als oi men zeide,

een Kruid va» blydfcbap en droefheid ,

flaande by dag vrolyk , en open , doch

by avond dor } V Amhonfch Muizen-oor ,

de Bofch-boon , de kleine ivaieragiige Soe-

U(fi^ oï Brum-heüig^ waarvan nog een

zoort is , Dahon Sahaleb , of V eenige

blad; de Sajor Manis, of V Zoet Moes-

kruid ^ zynde alle te zamen Kruiden, die

den Amboineezen deze of gene nuttig-

heid in hare Genees-kunne, of huishou-

ding, toebrengen.

Men teld onder deze w/We Gewaffchen

mede de Spat-wortel , die op Macajfar

grocid , zeer dienftig om alle vergiften

ergens uit te trekken, en om ymand ten

eerllcn aan 't overgeven van dien te hel-

pen. Hier onder behoord mede de Ba-
wang Hoelan^ oi de wilde Ajuyn^ dienen-

de om ymand te vergeven , Cajfe Selan^

Djeroedjoe, een tegen-gift, de Zee-Por-

ceiyn , dienende om Atsjaar te maken

,

en ook wel tot een Salade ; en de Tarat-

ti-plant^ die als een plompe in de moe-
ralFen groeid , en een van de fchoonile

en grootftc Tulipa's^ die ik ooit gezien

heb geeft , Itaande op een fleel van zes

voeten lang, hebbende zeventien blade-

ren , waar van de tien grootfte , en bui-

tenfte ruim zeven duim lang, en een

hand breed zyn , meell Roozen-verwig

,

en zomtyds wat gemengeld van verw.

behalven dat de korlen, die 'er van bin-

nen in die fulp , ter grootte van een

Uaze-noof , vallen, gegeten worden, en

byna ook :^oo van fmaak zyn. Het blad

fchynd een zoort van 't Caladi-blad te

zyn, en eenige Kruid-kenners hier hou-

den dit voor de Egyptifche Boon der Ouden.

Men heeft van deze Taratti-plant nog
ceh kleine zoort , die weder verfcheide

onder-zoorten heeft, waar van verfchei-

de wortelen gebraden gegeten werden.

En eindelyk behooren ook de Pajor

Codoc^ ofhct Kikvorfcben-fnoes , Kiambati^

Balla Balla ^ Pajor Lampan , Pajor Ca-
rang al mede onder de "wilde Kruiden, die

hier in Amboina vallen-, waar mede wy
dan van deze Woud-Gewaflchen affcheid

zouden nemen , zoo wy niet bevonden
nog eenige Gewaflchen, die hier vallen,

en zeer bekend zyn,overgeflagen te heb-

ben. Wy zullen die maar noemen, zoo
als zy ons te binnen komen.
Onder deze is, welke de Inlanders Bo-

ri noemen, en die anders genaamd werd,
de Nux-J^ornica^ welke dePurgecr-Noot^
jens voord brengt.

Wy geven een afteekening van de Bo'

ri-plant , en van die Noot , op N°. CXXI.
Op Malabar valt een andere,, daar van

wy geen afteekening geven, om dat dit

in de Hortus AJalabaricus al gedaan is.

Wat voor Chineefcbe Radys men hier

heeft, kan men ten naaften by aan deze

zien , die wy op Nq. CXXII. vertoo-

nen. Door de bank zyn zy van grootte

als een Konkommer^ o{ Piejjatig-Frugt^en

byzonder goed en fcherp van i'maak , le-

verende, met een Hoen gekookt , een

lekkere fchootel eeten u(t, gclyk zy ook
doen , als Knolletjes gebruikt zynde j

doch deze driekluftigc is wat wonderlyk
van maakzel.

De Boenga Boelan , of de Maan-bloem ,

een fraay Slinger-Gewafch , vertoonen

wy op N°. CXXIII. Zy geeft aan een

byzondere fleel een fraaye klokagtige

Bloem, en aan yder der byzondere ran-

ken maar een blad, en dat wel zoo, dat

de fteel, waar aan de Bloem komt , zich

gemccnelyk midden in, tuflchen de twee
andere fleelen , waar aan de bladeren zyn,

vertoond.

Men heeft hier ook een Gewafch de

Batigayfche Caflanie , waar van wy een
afteekening op N°. CXXIV. geven.

De Ramhoetan , en hare Vrugt , de
Caffers-^rugt genaamd, valt zeer gemeen
op Batavia , en is hier al mede van daar

gebragt. Wy vertoonen die op N°.
CXXV. , en befluiten daar mede, na 't

vertoonen van een Lyft der afgebeelde

Boomcn, enz. onze Bcfchryving van de
Boomen , Heefters , Plinten , en Kruiden ,

die hier in Amboina vallen, om nu tot

•wat anders orer te gaan.

Radyj,

Boenga

De Ban-

gayfche

Caftaiiie.

De Rnm.
boetan.

LYST
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En GEWASSEN van AMBOINA. ±6t

L Y S T
DER AFGEBEELDE

BOOMEN, HEESTERS
PLANTEN EN KRUIDEN,
Tot het Werk van AMBOINA behoorendc.

No,

I DE ivilJe Mdngga-hoom ,

enz.

bloefTcm

.

' II. De Pauw-boom^ en Vrugt.
III. De AJangoJïan-hom.

IV. De Doeritp-homy en Vrugt.

V. De luilde Soekom-boom.

VI. De yamboes-bloeffem.

VU. De Boha en MaJ/i-boom i
bloeflem,

en \'^rugt.

VJll De Ccramfe Jamboes-bvom, dito,

en dito.

IX. De Lanjfa-Vrugt.

X. De 'milde Lanjfa-boom-^ en Vrugt.

XI. Een tak van de ^o« Afij/iïc/^^ , of de

Malakfe-Frugt^ met de Vrugt deszelfs.

XII. De derde zoort van een wilde Canari.

XIII. De witte en gladde welriekende

Canari.

XIV. De Draaken-tak , en Vrugt.
XV. De Malakfe Condondong , Moèdoe

genaamd, met de Vrugt.
XV^I. De Coeffdmbi hoorn ^ en dito.

XVII. De Sangga-boom^ en dito.

X.'X. De wilde Cadjoc-boom.

XX. De wilde Nam-Nam-boofn ., bloef-

fem , en Vrugt.

XXI. DeBilac-boom, en Vrugt.

XXII. De wilde Gnemon^ en dito.

XXIII. Een Sagoe-boöm, ncwens een Sa-

goe-blad ^ en dito,

XXIV. Een tak van de tweede zoort

van de Lontar- boom ^ Ihur c^enzzmó^ met
de Vrugt.

XXV. Een wilde Pinang-boom , en dito.

XXVI. Een tak van een groote Nibong-
boom^ met zyn bloeflem j en dito.

XXVII. De welriekende Chineejche Ci-

troen.

XXVIIÏ. Een tak van de Soelamoe ^ of
Boha Hati-boom.

XXIX. De Sofoot-hootn ^ en Vrugt.
XXX. De Gamelan , of de Molukfe A-

nys-boom.

XXXI. Verfcheidenerlcy Nagelen.

XXXII. Kenings-Nagelen,

No.

XXXtll. De Nooten-Mufcaat-hoom , en
Vrugt.

XXXIV. Eentak van een Timorfc<f««-

del-boom.

XXXV. Een tak van een Ambonfe Ba-
ftaard-Sandel-boom.

XXXVI.De Galedoepa-boom^en de Vrugt.
XXXVII. Een Coelit • Lawan - tak , en

dito.

XXXVIII. Een tak van de Damar Selan,

met de bloeflem.

XXXIX. De olieagtige kleine Canari-

ooom

.

en de Vrugt.
XL. De Cdmiri-boom ^ en dito.

XLI. De gemeene Gandareeffa-boom y cri

dito.

XLII. Een tak van dewilde Cananga-boom.
XLIII. De Nagaffdri-boom .endebloem.
XLIV. De Bono^a Tandjong-boom , en dito.

XLV. De wilde Bivtangor-boom , met
zyn Vrugt.

XLVI. De fFater-Gilala^met zynbloef-
fcm.

XLVII. De Cajoe Mata Boeta-boom y en
dito. Het Mannetje.

XLVIII. Dito Boom ^ met dito, en de
Vrugten. Het Wyfje.

XLIX. De Rotang Djernang , of de
Rotang , die 't Draaken-bloed geeft , met
de Vrugten.

L. P. De Fergift-boom., 't Mannetjen.
LI. R. Dito Boom, 't Wyfjen.
LUI. De Nani-boom, bloeflem , en Vrugt.
LIV. De Samar-boom , dito , en dito.

LV. DeJiti-boom, en dito.

LVI. De Samama-boom, en dito.

LVII. DeCajoe-Amas, oideGoud-boom

^

en dito.

LVIII. DeCajoeKoeda-boom, en bloem,

LlX. DeCafuwaris-boom, en Vrugt.

LX. De Mangi Mangi-boom , en dito.

LX[. Het Cajoe Tahi, oi Stront-hout.

LX 1

1

. De gemecne Ebben-boom^ bloeflènl,
en Vrugt.

Kk i tXI.



ii^i Befchryving der KRUIDEN, PLAN TEN, enz.

No.
LXIII. Dewittedito, en Vriigt.

LXIV. De Lolin-hoom, en dito.

LXV. De Sakmocli, o( Ba/laard- Eb-

bcn-hoom^ bloenem, en Vrugt.

LXVI. De k\tm-h\^d\gcWarmgtn-boom^

en Vrugr.

LXVII. DeGaniter^ endito.

LXVII [. De Cajoe-Langit-boom , en dito.

LXIX. De roodc wilde Nagel-boom , en

dito.

LXX. De Coelit Papedo-boom, en dito.

LXXI. De breed-bladige Pö/o/-^oow, en

dito.

LXXII. T)c Berg-TVaran-boom ^ endito.

LXXIII. De Roppa Tsjeda-ftrttik ,€n dito.

LXXIV. De Javaanfche Lelie, en dito^

LXXV. De Dahon Parada , of 't K/a-

ter-Goud-blad.

LXXVL De Dahon Papedo-boom , en

Vrugt.

LXXVIL De. Jmpelas-Jlruik ^ endito.

hXXNWl.DcDahonSoedoeSoedoe-llruik.
LXXIX. De Carendang-jlruik.

LXXX. N. De Likwwala,, en Vrugt.

LXXXI. De Dahon Lidah Lidah , een

zoort van Bofch-Touw.
LXXXIL De Tuba Bidji-Planf,enVr\igt.

LXXXIIL De Tsjabe Hoetan , met hare

bladeren.

LXXXIV. DcTaliSirih, met hare blocf-

fem.

LXXXV, De Tali Moréa, 'c Wyfjen,
met hare Vrugten.

LXXXVI. DcTaliBoetoHy endito.

LXXXV II. De SajorPepe^ endito.

LXXXVIII. DeTaliPiefang, endito.

LXXXIX. DeWoitKitsjily endito.

XC. De zwarte Rotang-jiraik , en dito.

XCI- De Rotang Toeni^ en dito.

XCII. De Rotang Salac-flruik, en dito.

No.
XCUl. De Rihnd-Plant.

XCiV. De grdote zoort van Lanquai.
XCV. De La-inpocjang-ftruik^ en Vrugt-
XCVJ. De Halia Padi.

XCVII. De Gladiohs Odoratus^ ofTaccari.

XCVIII. De Indiaanrchc//era,fp-/r«;/(-,'t

Mannctjen , of Gindji.

XCXIX. Dito. — 't Wyf)en.
C. De roode Dutter-llritik , en Vrugt.
Cl. De kleine Soelaffi-ftrmk , en bloef-

fem.

CU. DcTsjakar-Bèbec-Jiruik^ en bloem.
Cl II. De Dahon jlfam^ en de blocflem.

ClV. De Boenga, tiharam Zadah-Jlruik^
en blocrti.

CV. De Javaanfche Tulp.

CVI. De Caladi-plant.

CVII. De tacca-lhiuk.

CVlIl. De Plant der gemeeneOf^/.
CIX. Dt Finger-Oebi.

CX. De Papari-Jiruik van de Kufï
van Choroniandel.

CXI. De Sajor Poppija-ftyiik.
CXII. De groote Tamatti-flrnik ^ en de

Vrugt.
CXIII. De kleine dito.

CXIV. Dt Haylaie-[irmk.^fn haar bloem.
CXV. De kleine dito, endito.
CX VI. De Sajor Macao-flruik , en Vrugt.
CXVII. DeDahonCarpb.y de groote, en

klein-bladige, en haar bloem.
CXV I II . De Simbar-firuik

.

CXIX. De roode jingrec-plant

.

CXX. De Glooba-plant , en Vrugt.
CXXr. De. Bori-plant

.,
endito.

CXXII. Een Chineefche i?aj/)'y.

CXXllI. De Boenga Boelan, ofdeMaan-
bloem.

CXX IV. De Bangayfche Cajlanie.

CXXV. DeRamboetan, en hare Vrugt.

Vyfde
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VERHANDELING
DER

DIEREN
VAN

A M B O I N A.

VYFDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

VErhandeïing van de Dieren van Amboina. Verdeeling van dcrzeïver zoorten. Van
de Land-Dieren. De Buffel. Melk deszelfs^ en Boter. M^aar zy oorfpronkelyk

•mllen. Naam^vangft.^ en byzondere zoorten. Doosjens van de Hoornen derzelve quaad

i'oor ge/ïeenten , enz. Koejen en Oden. De Me/k, Boter, en 't Fleefch derzelve.

De wilde Koeien op Ceram. Van de Paarden, en V gebruik derzelve. Van de Her-
ten. Vermakelijke Jacht der zelve. Heerlyk Vleefch van [maak. Verder gebruik der

zelve. Zeldzame Hoornen van eenigë Herten. Schaapen. Verkens, wilde en tam-

me. Straf op 't klein Vee, door de Jlad hopende. Bokkeri en Geiten. Babi Roefa ,

een zeldzaam Dier , in prent vertoond. Zommige der zelve tam gemaakt. Aapen. Hon-
den. Katten. Wilde vliegende Katten. De Civet-Kat. De Civet , en wyze van
die te vergaderen. De Civet-Kat van binnen. Vaar dit Dier meer valt. f-Vyze van
het te vangen. Voedzeh deszelfs. Gebruik der Civet. De Coescoes , in prent ver-

toond. fVonderlyke voortteeling deszelfs. Het Mannetjen van dit Dier. Deszelfs naam.

De plaats , daar 7 valt. Wyze van het te vangen, fpys dezer Dieren. Gebruik des-

zelfs tot fpyze , en in de Genees-kunde. Z)(? Filander. Deszelfs naam. Vaar dit

valt, enz. Het Dier hauw , in prent vertoond. Z)i? Matineri, <ƒ Sowari. DeToe-
ipe, of 't Eek-hoomzjen, afgebeeld. Tweederiey zoort. Vaar zy vallen. De Egel,
tn prent vertoond. Gebruik deszelfs in dé Genees-kunde. De Panggoeling. De naam
van dit Dier. De Javaanfche Wezel. De Land-Schild-padde. De Crocodil. De
Land-Leguwaan. /)e Water-Leguwaari. Denaam. Z)? I!ipanne, een lyzoort , in

prent vertoond. Hare fpys. Z)^ Kemphaan, in prent vertoond. Plaats, en naam des-

zelfs. jDf Ambonfche, ofMolukze Chamasleon, in prent vertoond. Deszelfs naam,
Onderfcheid tuff'chen deze en de rechte Chamneleon. De vliegende zoort. De vlie-

gende Hagedis. De Pandangs-Hagedis. De kleine Bingkarong. De groóte Bing-
kavong. De Petola-Slang. Zeldzame gevallen met Slangen. Slangen-dienft der Chi-
ncezen. Slangen-flecn , die tweederiey is. De Roode Petola-Slang. De kleine

Petola-Slang, o/ OclarTsjinde. /)? Afch-Slang. JDe C^cilia , of Blinde Slang.

De blaauwe Gift-Slang. De dunne Vergift -Slang, fi^at eigentlyk in deze Slangen

vergiftigd , en de tvund gevaarlyk maakt. De Balifche Berg-Slang. De Groene
Slang. De Spuit-Slang. De Koper-draad- Slang. De Geele Balifche Slang. De
Angel-Slang. De Slang met ponten. Die van Oma. Die van Larike. Hare
tiaani. De Water- Slang. De Celebifehe Bafilifcus. De naam deszelfs. Laolin,



Xê4 VERHANDELING der
J)e ^longkos, in pre!7l vertoond. /)f Gekko. £ff« Duizend- been. Z^f Scorpioen.

Rou-ai, cni. De Kakkerlak. 7J)e Sagoc-Worm. Zwarte Mieren. Roode , en

Witte Micron. Byën. I>e Sprinkhaan. Hef \v.andelend Blad.

N
Verhan-
deling

van de

Dieren
van Am-
boinï.

Verde-
ling van
derielver

toorten.

Van de
Land-
Diercn.

De Buf-

fel.

A dat wy de Geboomte, en 't

geen de Boflchen van y^m-

hoina uitleveren , dus verre

afgchi'.ndcld , en 't noodigc

daar van beichreven hebben,

zai het nu tyd werden , dat wy ook eens

vande Dieren , die nicn aldaar vind, ofinde

Landen , daar ontrent gelegen , alzoo

veele een en de zelve zyn , beginnen te

fpreken.

Wy zullen dat juift niet in die ordre

en netheid, als 't van de Heeren Genees-

of Ontleed - kuiidigcn gcmeenlyk ge-

fchicdj maar echter zoodanig doen, dat

het zal konnen volftaan, om te weten ,

wat hier valt , hoewel 'er hier en daar

nog a! uitbreidingen by zullen komen,die

deze en ^ene genoegen geven, en te ge-

lyk zullen dienen, om veel zaakcnteont-

waaiea,iJie men nooit te vooren zoo ge-

weten heeft; dat :k 'er niet taeervanne-

dergcfteld heb, ii meefb veroorzaakt , om
dat ik oordeel, dat dit Werk egter groot

genoeg vallen zal.

. VVrt P/mus hier over mede aangetee-

kend heeft, kan men///;, ix. cnlil>. x.zicn.

Om dan met ecnige ordre over de Die-

ren van jlmhoij^ia te fpreeken , zullen

wy onze gedigten hier over zoodanig

fchikkcn, dat wy zullen handelen:

Voor eerft, van de La/td- Dieren.

Ten tweede, van de Vogelen.

Ten derde, van de JVater-Dieren.

VAN DE LJND-DIEREN.

Om nu van het eerfle werk ,
ga.ande

over de Land-Dieren , een begin te ma-

ken, zullen wy met de grootile beginnen.

De Buffels (die men hier tot de Steen-

bakkeryen , om de kley te treden , van

nooden heeft) vallen hier niet oorfpron-

kelyk -, maar zyn 'er van 't Eiland Cele-

bes , of van andere Eilanden , zoo veel

gcbragt, dat men die 'er nu in een rede-

dclyke menigte vind j doch alle zyn zy

tam , en wanneer zy tot het kley-treden

niet gebruikt werden , zyn zy gewoon
op een Veld , ontrent den Oliphant los

te loopen ; en dan zomtyds, als men 'er

voorby gaat, en zy ymund zien, die iets

roods ann heeft, al zeer gevaarlyk , in

zoo verre, dat zy dan wel met een groo-

te woede op ymand komen aanloopen
,

hoedanig zy eens op den Hr. Land-

voogd Vnndt'r Stel gedaan , en zyn Ed.

gedwongen hebben met groot levens-ge-

vaar de vlugt te nemen.
Zy mogen , op zekeren boete, niet in

kogt.

de Stad loopen , waar op de Oppaffcrs Naderb*:

van den Landvoogd paflen , dewyl zyfchreven,

die boete trecken.

Het is een Dier van gedaante, als een

grauwe Os , maar nog wel eens zoo

zwaar, gelyk wy hier na zullen zeggen,
en altyd gewoon zeer fterk te fnuivcn,

de kop zeer verwoed , zoo ras het men-
fchen verneemd , herwaards en derwaards

te draijen , en de zelve ftcrk aan te ky- .

ken; en anders, by de hitte, gewoon zig

geheel in de modder-poelen te baden.

Zomtyds werden zy ,
jong zynde , wel

gegeten ; dog dat gefchied meer op Ce-

lebes .^ onder dic van Gorontalo , &c. dan

wel hier, alzoo zy vry heet en koortzig

van vleefch zyn.

Haar melk werd hier by veele ver^
j^^n^ j^j

en gebruikt, foo wel als de Koe- zelve,

je-mclk ; dog dat zy flccftier, en om de ener B(>»

Land-hitte zoo geagt niet , als de andere ,
^^^'

is, blykr aan de prys ook , die maar ia
ftuivcrs de fles van anderhalve pint be-

loopt , daar de fles Koeijen-melk vier

fchelhngen koft; hoedanig het ook raec

de Boter, die daar van gemaakt werd,
gelegen isj kortende 't pond Koeije-bo-
ter tw^e gulden , en de andre ( die 'er"

zeer wit en ganfch niet aangenaam , nog
ook zoo vaft niet uit ziet) maar half zoo
veel.

Dit Dier valt in 't wild op het Eiland \Vaar2?
limor , maar voor al op 't Eiland Ce- Oor-
Icbes, en wel het mceft ontrent de Dor- fpronkeJ

pen Padapadang., Satvito, en meer andre 'y^ ^*'*

vlakke Landen Benoorden Boegis , na
^'^'

het Koninkryk van Mandar toe
, gelyk

mede ontrent het groot Bintien- Meir
Tempe (waar uit de groote Rvicr "ffjin-

rana , die zich twee uuren b' - .n Boni
vertoond , in Zee loopt) gelegen.

Men noemd dit I>ier by oè Maieijei's Naam;
CarbonWy dog veeltycs in 't gemeen ook Vangft,

Boefra (dat Portugeelch is) maar deMa- ^" ^1'

cajfaaren noemen dir in hunrie Taal Ccram-
^oortoi.

boe Roman .^ en Lambar .^ dog de Boegis
'

(mede een Rvk op Makajj'ar .^ onder
Radja Palacka llaande ) 'todorig. De Ma-
cajfaaren weten dit zwaar Dier zeer be-
hendig met fpringen (van Tacken van
Boomen gemaakt) te vangen. Zy gaan
met grootc troppen 'er op uit ; en egter
koft het nu en dan wel een menfch 't le-

ven , zoo zy , wanneer die verwoede Die-
ren op haar aankomen , niet ten eerftcn

een Boom , daar cp zy zich bergen , we-
ten te kiezen. En dan ftaan zy voor zoo
een Boom te woeden , en te tieren, als

of zy die vernielen , en om verre ftooten

wil-
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zit te werden -, dog ondercuffchen kry-

gcn zy zoo veel fchichtcn , en wcrpfpictfen

in'tlyf, dat zy eindelyk ter nederval-

len, of raaken ook wel eindelyk eens in

een ftrik.

Daar vallen van deze Dieren twee-

derlcy zoort , Tainme, en Wilde , en

deze zyn zommigc zwart , zommige
wit , en cenige graeuw.
De zwarte zyn de gemeende op Cek

bei , en vry grooter dan de Tamme,

wilden, om zoo mcciler van die daar op vleefch-wonden, opcne gezwellen 6cc:
'^ ' ' ' bevindende, dat iiet zeer fpoedig geneert,

en de pyn verminderd. Ook bewaren
en gcbruyken zy die Horens , alzoo zv
fchoön zwart en valt van lichaam zyn',
tot het maken van hegtcn van'mclTen,
Houwers, KnfTcn, Copjens, en andrc
werken , die zy zoo vernufig wiibn te
polyllen, dat men zig inbcelucn zou het
Ichoonlto Ebben- hout ter wereld te zien.
Men heeft ook witte, die wit van

hair en hoiens, en rood vanoogen, do»
die zelden te vinden zyn.

De grauwe , die zoo tuHchen den
witte, bliuwe engryzezyn, vertooncn
byna de zelve gellaltc en grootc , als de
andere , zynde grysagtig van hair en wat
bleeker \ an horens.

Dezer beider vleefch is ook zeer hit-

zig enkoortzig, verweckende zeer licht

hcc braken en overgeven , waarom het
ook zelden gegeten werd.

De MacaJJaann zuU'en in doosjens

,

van de hoorns dezer Dieren (die gemee-
nelyk nog grooter , als die van de eerfte

zoort, zyn) gemaakt, \-\6\i\\v:t Peer-

zynde als halve Olifanten , met witte

maanen aan den hals , ook zwarter van

hair, en zoo zwaar van lichaam , dat zes

of zeven Menfchen hun werk vinden

,

om een vierde-deel van zoo een Dier te

dragen, zoo dat 'er zyn , die wel iioo.

ponden, en meer foudcn wegen.
De hoornen van deze Dieren zyn

veel grooter, als die der ^oejc^ , zynde
wel een elle of vyfviej'en-deel yder lang,

na agteren gebogen, en zomtyds ook wel
recht over-eir^k- llaande :zy zyn zwart
van vcrw, niet rond, maar of plat, of
ook wel wat drickantig, gcmeenlyk vol

keepen en kervingen , en ten grooften

deelen (vooral na voren toe) niet hol,

maar vaft en als een enkele hoekaetise.

ftoffe.
^ "

Haar oogen ftaan vry veel na buiten

uitpuilende , byna ter grootc van een

cy, zyn wit, envertoonendeeenllcrken
witten glans, vooral in haar vvoede. Zel-

den gebeurd het , dat men hen behen-
dig vangen kan : want als men ze al op
de bovengemelde wyze in een ftrik

,

of in een kuyl gevangen heeft , moet
men, om ongemacken voor te komen,
die dooden , dat al mede niet zonder
veel moeite gefchied, dewyl zy hard van
huyd zyn. En fchoon men de zelve

zomtyds nog jong zynde , al levend

vangt (gclyk zy zoo nu en dan nog veel

op de markt van Boni , de Hoofd-plaats
vant 't Ryk der Boegis gebragt werden,)
zoo kan men die in 't wild gevangene,
niet in 't leven houden , om dat men
haar voedzel niet kend , en dus komen
zy door verkeerd voedzcl ten eerlten te

fterven
,
gerakende eenigc dagen te vo-

ren aan een ongeneellyke buykloop.
De Macajfaaren houden 't vleefch van

een wilde Buffel voor een heerlyk wild-
braad , en verheffen het vleefch van de
wilde zeer verre boven dat van den tam-
men Buffd^ dat ik wel gcloovenwil, te

meer , alzoo men dit ook zoo ontrent
andere Dieren bevind.

De Bocglneezen zeggen dat de Horens
dezer Dieren mede iets , dat mcrkelyk
tot de Gcnees-kunde dicnd , in zig ver-

borgen hebben. Zy maken van de zelve

een Poeder , en itroijen dit in verfchc

III. Deel.

leti Gefteenten y nog Miflika's (zynde van de
fteenen , in Dieren of vrugten gevon- Hoornen

den) bewaren, verzekerende , dat zy der zelve,

(en de laatlk voor al) daar in vcr."}^^^^

blecken , en van haar kragt veel verlie- fteenten ,

zen. &c.

OfTen of Koeijen zyn hier nu redelyk i- - -

veel i dog die zyn 'er niet altyd geweeil j en^Offen,
maar van Macajfar (daar zy wat klein
vallen) of wel van Bali en Java (daar
ze veel grooter , fchoonder, en gladder
zyn) hier (zoo meyne) in de tyd van de
Heer Demmer gebragt.

Daar zyn 'er aan 't Cafleel , en ook
op alle de Buyten-Comptoircn alhier

,

al een fraey grnot getal, die écEiMaat-
fchappy toebchonren,, en die alleen die-

nen voor de Heer Land-voogd , en de
Buyten- opperhoofden , die zig ('fchoon
dat op de Buyten - plaatzen eigcntlyk
mecil voor de zieken tot verquickino'

dienen moeft ) van de Melk en Boter
(die 'er zeer fchoon, immers zoo goed,
als in 't Vaderland, van gemaakt werd)
bedienen , welke laatfte zomtyds nog
wel een potje Boter aan den Land-voogd
'er van overzenden, verkoopende de ge-
karnde Melk (die anders voorde arme
Soldaten behoorde te zyn) door de Ser-
geant

,
(of iemand anders) aan deze en

gene , dat voor hen nog zoo al wac op-
brengt.

Dat de Boter 't pond twee gulden, en
de fles Melk vier fchcUingen geld , heb-

ben wy reede gczcgt. Dit is wel wat De Melk
veel geld j maar 't en belet niet, dat die en Boter,

egtcr dus zeer veel , als zy maar te kry-

gen is, gekogt werd j alzoo 'er ook vry

L l Bor-
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Boigcis (hoewel weinige) zyn , die

Beeltcn hebben, en die zig mcc het ver-

koopen van de Melk , en Boter gene-

re, en daar af meell bellaan, z.y moeten

vel zorgdragen , dat zy niet in de Stad

tomen loopen , alz.00 'er op ieder Koe-

becll de boete van i Ryksdaalder Haat,

dat een verval voor de Uppaflers van den

Landvoogd is.

De reden van deze duurte is , om dat

een Koe n)aar een kan Melk op een dag

geeft ; maar zy is wel viermaal zoo vet

,

als een kan Klelk van een Hollandfche

Koe. Ook is de gekaamde Melk hier

(die gcmeenlyk een fchellingde fles geld)

veel dicker , leckerder, en vetter, dan

die men in Holland heeft.

De Boter , die men van deze Melk

krygt , is (zonder ergens mede geverwd

te zyn) zeer fchoon-geel van verw , en

200 aangenaam en Iccker van fmaak , als

ik oit Boter in Holland , in de Maand

van May , of Juny ,
geproefd hebbe ;

ook is zy zoo fracy vall van lichaam ,

dat nicn reden heeft , om zich (by zoo

een grooten hitte , als men hier verneemt,'

daar over te verwonderen j maar zy werd

in 't koelfle van de huizen (daar men
•weinig van hiitc weet) en vooral in de

kelders gezet.

En "t Het vlecfch van deze Koeijen , is

vlecfch zomtvds wel wat ongelagtig -, dog daar

derielve. ^yn ook Beeften , die zoo goed van

Vleefch, als dc/Zö/Z^^/^yt^^ OfTen, zyn.

,

Nu en dan werd 'er zoo een Beeft in

Jmboma 's Zaturdags geflagen , en dan

komt het pond zes ituyvers te kollen.

Gemeenlyk weegt zoo een Aluaf-

faarfcb Beeft 300 a 400; dog de Bali-

fche en Javaanfche wel 600 , of meer.

Deze zyn tam j maar men heeft 'er

ook wilde , zoo op 't Land van Ceram^

(en voornamclyk op klein Ceram , of

Hoeiiamobcl) als ook elders, die daar

,

De wikle zedert dat gedeelte van CVraw ontvolkt

Koeijen wierd , verv.'ilderd , en na die tyd in

op Ce-
ge,-, groote menigte voortgeteeld zyn ;

**""•
weshalven de vry-Borgers van Amhonia

veelt yds een l^^scedel van den Heer

Landvoogd verzoeken , om na Loeboe

CatuM/o, Leffidi^ twEiang te gaan, om
Koeijen te ichictcn j dat hen vergund

werd, en alwaar zy dan , een groot ge-

tal van deze wilde Beeften gefchotcn

hebbende , 't vlecfch der zelve inzou-

ten, of in de Zon hart droogen, en dat

of in hare eigen huizen zelf", en voor

hare Slaven gebruiken , of aan andre op

de markt verkoopen.

Ik heb van 't vleefch dezer wilde Koei-

jen wel gegeten , en dit zoo heerlyk

doorregen van vet, ganfch niet ongelig,

en zoo lecker van fmaak als meenig Beeft

in Hullaml wezen kan ,
ja 't zelve nog

leckerder en aangenamer vaavleefch, dan

dat van de tamme, bevonden' is.

Men heeft hier ook Peerden j dog al

mede niet oorfpronkelyk , alzoo die hier Van de

van7rt^•«, Bhna^ oiMacaJfar^ gebragt
'^^™'"-

werden.

De uimboineefcn hebben in hunne Taal
zelf geen woord , om een Peerd uit te

oruckcn , waarom zy 't zelve , ten bc»

wyze dat zy de eerfte van 5''ïi'"'ï bekomen
hebben , op zyn Javaanfch , jldjaran^

noemen.
Ik geloove niet , dat 'er ook boven

de fo a 60 in geheel Atnbuina zyn, hoe-

wel de meefte lieden van fatzoen aan 'c

Caftecl, en de Opperhoofden op de bui-

ten-plaatzen , hunne byzondcre Land-
Pecrden hebben , die van fchoone , en
zommige wel van zilvere Tuigen , en
Schabracken , voorzien zyn, makende
zomtyds een gezelfchap van eenige Rui- En'tge-

ters uit , waar by zomtyds ook wel bruyk der

Vrouwen te Peerd op Vrouwe - Zadels "''^*

verfchyncn, die 's morgens met het aan-

breken van den dag , of tegen den avond

,

langs Strand , op 't Gebergte, of in de
Lommerryke Bollchen , daar men door
het dicht Geboomte , en door de koele

winden van geen hitte weet , hun ver-

maak gaan nemen.

Ik deed dit mceft om de twee a drie

avonden , tegen f uuren , en reed dan
een uur of anderhalf buiten de Stad, op
de nabygclegene Heuvels rond , genie-

tende in die tyd, alzoo 't dan zeergema-
tigd, en de Zon op zyn fchoonlle in 't

daalen was , een groot vermaak met de
Zee van daar op zyn aangenaamft te be-
fchouwen.

Voor de befte Peerden werden de
Bimancefe gehouden , komende, van 't

Eiland lii>na , die wel kleen j dog fnel-

le tel-gangers , en zeer bequaam zyn,
om de üteylo Gebergten hier te beklim-

men.

Men heeft 'er ook wel fraeije Macaf-
faarfe Peerden die een moije liap gaan,
en die grootcr zvn j dog maar weinig,
en die kollen veel meer geld , dan die

andre j want daar ik de Bimaneefche in

yiniboina voor if a 30 Rykxdaalders heb
zien verkoopen , zoo komt een ander
op Macajfer wel op fo a 60 Rykxdaal-
dtr te ilaan , die dan met de Chaloepeo
der Borgers overgevoerd werden:

Zy dienen hier alleen maar , om 'er

mede uit te ryden te gaan , alzoo men
hier geen Chai/en, Wagens, nog Koet-
zen ( uitgenomen dat de Heer Land-
voogd 'er een met twee Peerden heeft,)

gebruikt , om dat men hier alomme te

na onder 't Gebergte legt , zoo dat het

de moeite niet wecrd is, om een Koets
te houden.

De
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De Jaz'aanfche Peerden komen hier nu

zeer weinig, alzoo 't wat ver is, om ze

over te voeren , voor al daar men ze in

8 a 10 dagen van Macajfer krygen kan.

Men heeft hier ook redelyk veel Her-
ten , doch mede niet oorlfg-onkelyk

,

maar eerft van Ja''ca (waarom de Am-
hoinees die met een Javaanfchen naam ,

Mendjangan , noemd) en naderhand van

MacaJJ'er , die veel kleener vallen , her-

waards gebragt zyn.

Een van de grootfte vermaaken , die

men aan hetKaltecl heeft, is opdeHcr-
te-jacht met de Honden te gaan, dat geen
andredan den Heer Landvoogd, Raads-
Pcrzoonen, de Predicancen, en die van
zyn Ed: verlof 'er toe krygen, gcoorlofd is,

alzoo daar voor die geene, die het buiten

verlof doen, die ftraf toeftaatdat de Op-
.paffers van den Landvoogd hun geweer
prys maken, behalvcn dat deFilcaal hun
nog 'er over aanfpreken kan j Dog ner-

gens valt deze ()agt ruymer
, gemakke-

lyker, en vermakelyker, danopdcKulf
van Hitoc , daar ik ze menigmaal met
groote trojipen bycen 't Gebergte af

gejaagd , en met ons gezclfchap by 't

Manggas- Bofch van Hila , daar een fchoo-

ne vlakte is, voor by een groot gezel-

fchap Juffrs., die daar buiten eehig ge-

vaar onder de Boomen zaten , gejaagd
,

ja tot in Zee gedreven , en die zoo dan
levend, met vaartuigen, die 'er oppaf-

ten , bekomen heb , behalvcn dat wy
'er, als zy pas voor by de Juffrs. waren,
verfcheiden fchoten , die niet verre van
haar neder vielen.

Jk heb 'er onder dezelve (voor al, als

zy de Horens eerlt gewifleld hadden, en
die nu eerft niet kort en ruyg kregen)
gevonden, zoo heeilyk van vet doorre-

gen, zoo fyn van vleefch, en zoo lekker

van fmaak , dat zy by alle , die 't zelve

geproefd hebben , voor lekkerder en
aangenamer , dan 't befte Oflen-vleefch

,

gehouden werden ;
jammer zynde , dat

men het Offen- of 't Herten- en ander
vleefch hier, (al werd het nog zoo wel
gezouten) zoolang, als in Holland, niet

bewaren kan j zoo dat het binnen een
dag z a

3
gegeten moet werden , of an-

ders begind het , door de hitte , te rie-

ken. Ik heb egter eens beproefd daar

iet van te zouten j dog kon het niet bo-
ven een Maand lang goed houden. Dit
nu is de reden •, dat veele , als zy veel

Herten, of Oden-vleefch bekomen heb-
ben , 't zelve in de Zon

, ( of in den
rook) opdroogen , en dan kan 't nog al

redelyk lang duureu ; gelyk zy dan van
een Picol , of i if pond gedroogd Her-
ten- of Koeijen-vlcefch , nog al 8 a lo
Rykxdaalders konnen maken.

Zy zyn hier in zoo grootcn menigte,

dat de Heer Landvoogd ieder week , van
zyn Jager aan 'c Kalteel , van den Ser-
geant van de Peras Baguala , of van
fl^ay een van ieder heeft , behalven dat
zyn Ed; 'er dan nog wel een nu en dan
van de Opperhoofden van Hitoe en Om»
krygt, die 'er mede ten minften een al-

ledag, of om den anderen dag krygen.
Men kan dit vleefch hier niet (dan ter

fluik) te koop krygen , en dan koft een
pont I Rykxdaalder, als 't vet, en ook
wel wat meer, na dat het zwaar is.

Onder deze Herten ontmoet men 'er

zonmiige , die al vry kloek , en als een
jong rund, wel zoo a 300 pond zwaar,
hoewel zy mcell vry kleener zyn.

Zy verichillcn in gedaante, en van
Hoorns , niet veel van de Herten , die ik
in Holland , en Gelderland gehen hebj
dog zyn zoo zwaar van Hoorns niet, die
men te geefs krygen kan , en nergens
toe gebruikt werden j hoewel 'er nu en
dan in de later tyd nog al eenigc ge-
bruikt zyn, om 'er de Geeft uit te trek-
ken i dog weinig lieden komen hier

,

die dat recht weten te doen , of -die de
werktuigen, die daar toe vercyfcht wer-
den, hebben)
Zy werden vecltyds na die plaatfen

gelokt , daar 't Gras eerft afgebrand is,

en zoo werden zy ook wel by Maanc-
Ichyngefchoten.

Men ontmoet 'er zomtyds , die de
hoornen Zeldzaam gewaflchen zyn.

Ao. 1676 had men in 7««^/f een Hinde
van Macajfer daar gebragt , die een lech-
ten Hoorn, een fpan lang ftaande, dog
op 't Hoofd , en daar recht overeindc
een weinig gebogen zynde, dat vry zeld-

zaam ftond, hadde.

Men zeidc, dat die Hoorn zeer goed
was tegen heete Koortzen , en onwaar-
deerlyk in werking , om Kinder -Pok-
jens en Mazelen , &c: ten eerften te

doen uitkomen. Men ziet hier de tee-

kening der zelve by de Letter A.
Zoodanigen Beeft is Ao. lópz ook op

Alang in Decemb. gefchoten , hebbende
op 't Hoofd ter linker zyde een Hoorn
van vier duimen lang, een vinger dik,
en wolagtig

,
gelyk ook de vorige was.

Men ziet hier de ware gedaante der
zelve by de letter B. afgeteckend.

Schaapen zyn hier mede j dog zeer
weinig , komende hier ook al van bui-
ten , of van de Zuid - O.ofter Eilanden
(die hier egter niet al te wel aarden) ot

vanandre buiten-geweftenj waarom men
hier 9 a 10 Rykxdaalders voor een vet

Schaap geven moet , en dan is het nog
niet al te groot. Zoo dat men , eens

Schapen -vleefch hier willende eeten
,

voor een Bout (want minder kan men
LI z hier

Verder
Gebruik
dei ielvc.

Zeldzama
Hoorens
van eeni«

ge Her-
ten.

Schapen;
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Verkens

,

Wilde en

Tamme.

Straf op 't

klcinVee,

door de

Stad loo-

pende.

Boldscn

en Gcy-
ten.

Babi-

Roefa.

Een zeld-

zaïm
Dier,

hier niet nemen) z of zi Rykxdaalder
j

betoiilen moet.

Verkens zyn 'er in een groote over-

vloed, zoo wilde, als tamme. De wil-

de zyngemeenlyk zwart, kort van Poo-

ten, en vry dik van lichaam , waar op
men al mede gewoon is te gaan jagen.

Des Inlander , en andre , die geen

verlof-briefjes hebben , mogen het niet

doen } maar daar werden 'er honderden

,

zonder Verlof-briefjes, gefchoten.

Ik heb 'er van die wilde Bofch-Ver-

kens gezien, die al vry zwaar, heerlyk

van imaak , en zoo vaft van Spek wa-
ren , dat geen Vaderlandfch Spek , daar-

by te vergelyken is ; en kon nicn 'er

Hammen van rooken., zy zouden de

Weifphaalfche vry verre te boven gaan.

De fnlanders gaan 'er meclf 's njgts

in de Mane-fchyn op uitj maar dewyl
zy dan die Dieren ftil bekruipen, enmal-

kanderen juill altyd niet waarfchouwcn,
zoo werden 'er zomtyds wel Menfchen
in de plaats van die Dieren, gefchoten.

De tamme Verkens werden hier en
daar by de ylm/winee/en opgequeekt , en

dan aan de ChiHeefen verkogt , die ze

Aagten , en tegen 534 Huivers 't pond
verkoopcn.

Daar zyn ook wel byzondere Lieden

,

die Verkens voor zich zelven opvoeden

,

alzoo men voor 8 a 10 Schellingen , of
2 Ry.xdaalders , al een rcdelyk Verken
koopen kan.

Dog alle , die klein Vee , van Her-
ten, Verkens, Schaapen, &c; houden
willen , moeten wel zorg dragen , dat

die niet door de Stad loopen , zoo zy
niet willen , dat zy onder de voet ge-

fchoten , en na 't Zieken-huis gebragt

werden.

Men heeft hier ook Bokken en Gey-
ten , van welke de gcfneden , en gc-

mcil zynde, zeer goed Vleefch, en dik-

wils al zoo goed, als van menig Schaap,
en vry vet uitleveren , die men al mede
by de Bout gewoon is te koopen , en
voor een Schelling vyf a fes dan beko-
men kan.

Op'tEilandjSof-fo heeft men een Dier,

dat ik nergens meer gezien , en van 't

welk ik ook by geen Schryver, dat het

elders valt, geleezen heb.

Het werd in 't Mdeytfch Babi-Roefa
,

dat is, Verkcns-hert, genaamd} omdat
het als een Mengcl-nag van die beide is.

Het is van gelblte uiicrlyk by na
even eens, als een ander Bofch- Verken,
dog het Manneken heeft iets byzonders

dat andere Mannekens van Bofch-Ver-
kens , of wilde Beeren , niet hebben ;

want buiten de twee flagtanden, die on-

der in deszelfs onder- kinnebakken uit-

fteken, en die by alle andre wilde Ver-

kens gevonden werden , heeft het nog
twee andre in zyn bovenile kinne-
bakken recht tegen over de andre , na
agter toe gebogen zynde , even cci:s als

een halve ronde kring, en zoinmigc nog
wel yerde% omgebogen Haan , dat een
vry aardige gedaante aan dit I "'iei- geeft.

Zelfs wallchen die boven -tanaen wel
zoo verre krom om , dat zy weer in 't

been van 'c voorhoofd groeijen.

Buiten deze heeft het in 't boven-
deel van zyn mond nog vier fny-tanden,
en in 't onder-deel fes andre , van welke
de twee agterlte voorwaards nederleg-
gen , na welke het , in de plaats der
Honde-tandcn , de voornoemde uitile-

kcnde tanden heeft , waar agter men aan
wederzyden fes kiezen teld , van welke
de agterfte in drie fpitzen takken ver^

dccld zyn.

Het Wyfje heeft die groote uitfteken-

de tanden niet.

Dit Dier heeft een wA^ke dunne huid,,

met korte hairen , die al vry zagt

zyn , ook heeft het op de rug geen
lange borflels, als andre Bofch- Verkens.

Zy zyn byna afch-grauw van vcrwe,
do ecnigzins wat na den rolfcn trekkende.-'O 7

hoewel .'er ook wel wat zwart doorloopt.
De kop is fpitzer , als die van andre

Verkens. De ooren zyn vry kort, en
de oogen klein} ook is de lieert langer,

als die van een ander Bofch - Verken
,

hebbende agter ook e^p' quaüje. •

Aan ieder poot heeft het twee lange

en twee korte klaeuwen } maar de voor-
ilc Pooten zyn vry korter , dan de ag-
terfte waarom het ook wat traag , en
ftootig van gang is

,
gclyk ik dat zelf

zoo gezien heb.

Zy zyn vry gemakkclyk te jagen , en
in de jacht licht te bekomen, om datzy
zoo dun van huid zyn, dat men dezelve

door de hairen zeer ligt ziet, waar door
de Honden ook ten ccrftcn in 't vleekh
zyn. Wel is waar, dat zy met de be-

' ncdenfte flagtanden veel quaad konnen
doen } dog de bovenfte , die te krom
omgewaflchen zyn , beletten hen zeer

veel de Honden te konnen wonden , dat

ook de reden is , waarom een Hond
,

eens de reuk van een Babi-Roefa hebben-,

de, dat niet verlaten , en niet licht dan
op een ander Bofchverken afgaan zal.

Dit Dier is zeer fterk van reuk, gaan-
de gemeenlyk op zyn agteril:c ponten te-

gen een Boom liaan , om te rieken, of
'er vyanden ontrent zyn. Zoodanig over-

eindftaande, is het ook, om te fcherper van
reuk te zyn, en te verder te rieken, ge-

woon des nagts te flapen , hoedanig bet

van de Jagers ook nog wel gevonden, en
overvallen is.

Dus is 'c ook wel gewoon zyn krom-
me
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me boven -tanden om ecnige hoog-han-

gende Takken , ofBofch-touwen re liaan

,

om te gemakkelyker , dus hangende, te

flapcn.

Het V'leefch dezer Dieren is van

fmaak, eninfynheid, beter met dat van

een Hert , dan van een Verken , over-

eenkomende , ook is 'er zeer weinig Spek

aan, zoo dat het meeft vaft Vleelch is.

De Spys van dit Dier is niet dezelve,

als die van de andre Bofch-Verkens, die

Canari (een zoort van IndiaanJ'che Aman-
delen) eeten j maar alleen , of Gras , of

wel de Bladeren van de Waringin , en an*

dre wilde Boomen.
Men heeft van 't zelve ook niet te vree-

zen, dat het, gelyk andre Verkens , dfe

Thuinen verwocllen , de Heiningen door

wroeten , en 't gezaide , of geplantede

verderven zal , alzoo 't zig mecli: met
Boom-bladeren behelpt , en geen quaad

ter wereld doet.

Dit Dier vJrtoonen wy hier by de

letter C. na 't leven af-gcteekend.

Het valt overvloedig op Boero , en

, werd in de Bogt van Cijeli zeer dilcwils

door de Zoldaaten bekomen , die daar

op jagen gaan , en het zeer licht van-

gen. Ook valt het op de Xoelafcbe Ei-

landen, en voornamelyk o'p Xoela Man-^

goli^ als ook op het Eiland BaHgay, Op
de Ooft-Kujl van Celebcs , en wei meelt

op Manado.
Schoon 'er nu op Boero ook overvloed

van wilde Verkens is , die 'er alzoo de

Moorcn geen Spek eeten
,

geweldig

voordteelen , ziet men nogums de-

ze Dieren niet by een komen , maar zig

altyd van de wilde Bofcli- Verkens afge-

zoadert hojden.

Wanneer de Honden hennajaagen, en

zy vermoeid zyn , begeeven zy zich
,

zoo ras zy maar konnen , na Zee toe
,

daar zy door hun znel zwemmen , en

lillig oaderduiken (dat zy de allerbefte

Enü- vogel niet behoeven toe te geven)

de Honden veeltyds weten te ontduiken,

en zoo te ontkomen.

Zy konnen dus zeer lang , en wel van

't een na 't ander Eiland, overzwemmen.

T.'„ ..^™ Men heeft het bezogt , om zoo eentn lom- ,. . r. ,1 n 7 r.1 1

ni:g= der Dier met Rylt en Batata s Bladeren op
'"' vc te voeden j dog het heeft veel moeite

^^X-^^' ^" ) ^"^ ^^ ^"^ ' l'^ven te houden
j hoe-

wel ik 'er ten tyde van de Heer Padbrug-
ge een op zyn Ed: Plaats heb zien loo-

pen, dat zoo opgevoed wierd.

Men bewaard de koppen van deze

Dieren, om 't zeldzaam fatzoen der tan-

den, en zend die, als een zeldzaamheid

,

^ na 't Vaderland , daar men ze by deze

en gene Verzamelaars van zeldzaamhe-

den nu en dan vind.

Men heeft ook zoo een Babi-Roefa in

•aakr.

Ambon by een Liefhebber gehad, die 't

lang by zich opgevoed, en gewent had
na zyn n-iam te luiftcren , zoo dat, als

de Kinderen het maar by zyn naam rie-

pen
, het aanftonds daar op by de zelve

quam,en als men 't op derugkraeuwde,
het het de Kinderen toe 'er boven op
te gaan zitten.

Dit at Canari, Ryft , Padi , en voor
al zeer graag Vifch , en 't in>;ewand def-

felfs.

Het was ook rofler en zwarter vaa
verw, als zygemeenl) kwel vallen; wat
meer gekruld van hair , dat wel wól
geleek } dog men kon niet befpeuren

,

dat het zoo llerk van reuk was, als de
wilde t^w.

Men hoord weinig geluid van dit

Dier ; dog als 't geluid geeft , is het
allernaaft , als 't geknor van een Ver-
ken.

Men heeft in Aynboina ook Aapen ; Ajpj„
maar al mede niet oori'pronklyk , zy val-

len veel meer, en in overvloed op 'r groot
Eiland Borneo^ "Java , en andre Eilan-
den } dog hier in Ambon zoo weinig ,

dat het niet weerdig is , om 'er van te

fprcken j weshalven wy , 't gene wy
daar van te zeggen hadden , voor Bata-
via , als wy van die Stad zullen fpre-

ken, bewaaren.

Men heeft hier ook Jacht - Honden, Hondeni

en andre diergelyke, dog dat ze almede
van Java , eei-ft gekomen zyn blykt
aan de naam , die 'er de Amboineefen in

haar Taal aangeven, alzoo zy die y^<?,
dat een Hond in 't javaanjch betekend

,

noemen.
Men gebruikt daar meeft brakken tot

de Jp.cht , en ik heb 'er nog een andre
kleine zoort van Honden toe zien ge-
bruiken , dog die geenzins na onze Ha-
zewinden , of andre. Honden

,
gelyken.

By de Chinecfcn , en ook by zommipe
Holkmdcrs , is een Schotel , van een
Hond toebereid , een van de grooiile

lekkernycn, die men hen geven kan.

Ik heb 'er ook kleine jufter-Honde-
kensj maar zeer weinig, gezien.

Men heeft hier ook Katten
, geel en Kattend

zwart , en ook wel enkel zwart , en
anders van verw, dog ik heb aan de zel-

ve iets gezien , dal ik nooit aan andere
Katten gezien hebbe, te weten, dat zy
een zeer koite Ihiart, en die even zooda-
nig hadden, als of zy half afgekapt was,
dat vry zeldzaam ftaat.

Op Gilolo , ontrent Dodingo , heeft Wilde

men vliegende Civetten. Zy hebben j''"'Sende

vlerken als de Vleder- muizen van de *"^'''-
.

voorfte tot de agterife pooten , waar me-
de zy van de ecne na de andre Boom
vliegen. Zy hebben ook zeer lange

lleerten , byna even eens , als de Mcir-
Ll 3 katten.
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katten. Als deze nederzitten, zoo ziet

men hare vlerken met.

Men heeft dezelve niet boven vyftig

Jaaren herwaards daar ontdekt , door

dien zy zeer wild en Ichuw zyn.

Zy zyn ros van kop met donker gracw

gemengd , en hare vlerken zyn van bui-

ten ook met hair bekleed , 't geen het

verfchil tuffchen haar en de Vleer-mui-

zcn is. Zy zyn fcherp van gebit ,. zoo

dat zy in llaat zyn een houte Koy ge-

makkclyk in eene nacht door te byten.

Andre noemen die ook wel vliegende

Aapcn
,
Het Volk van zeker Schip, 't Jacht

^ocro genaamd , Ao. 1677. ontrent //(^j/e-

ma/jera in Ternate , naby Dodingo , leggen-

de, wierd allereerlt een van deze Die-

ren, zich op de Boomen houdende , en

^ an de eene op de andre vliegende
,
ge-

waar. Zy zagen dit eerfl: voor een Enk-
horentje aan , dog het hoofd was veel

Icherper, en meer na een Coescoes (een

Dier , dat wy hier na in Prent vertoo-

nen) gelykende. Het was graeuvv van

hairen, van de neus af, en over de rug

tot agtcr toe , met een zwarte ftreek.

Aan de vooril:c pooten, van de klaeu-

wen af, tot aan de klaeuwen der agter-

fte pooten, was de huid aan 't lichaam,

gclyk het aan de Vleer-mui/.en is, vait

gefpannen ; dog dit vel was van buiten

met hair bekleed , gelyk het ondcrlyf,

en ook dat van binnen , met wit hair

begroeid was. Als zy van de eene Boom
na de andre fpron'gen , breidden zy

te gelyk hare vlerken uit, en fcheenen

dan als opgefpalkt te zyn. De Inlanders

verklaarden toen die Dieren noit meer
gezien te hebben.

D Cvet- ^^ Civet -Kat is mede in Amhoina-,

Kat. dog niet op alle Eilanden van dien be-

leend. Zy valt hier alleen (zoo ik mci-

jie) oorfpronkelyk op 't Eiland Boero ;

dog alzoo 'er nu en dan wel eeuige op 't

Eiland Amboiym uit hare Holen ontko-

men, en dus hier voordgeteclt zyn, zoo
werden 'er hier nu en dan ook wel eeni-

gc gevangen.

Zy gclykt van kop wel wat na een

Vos, of wel naad na een Kat j dog fy is

vry grooter, en als een middelbare Huis-

hond van geftalte , hebbende een tame-

lyke lange en dikke Haart , een fpitzc

kop , en i'cherpe muil , evens eens als

die van een Vos byna uitloopende.

Zy is zeer vinnig en fel van gezicht

,

heeft lange wit.igtigc hairen tot den

baard en boven de oogcn } dog de muil

van 't Manneken is llomper, als die van

'tWyfje, die veel langwerpiger, en vry

fpitzer is. Zy zyn van zulken fcherp

gebit , dat zy in eene nacht een dikke

lioutc Koy met haar Honds-tanden dootr

knagen. Zy knorren als een Hond, die

aan een been knaagd j dog blazen daar

na als een Kat , die boos is.

Zy is hol en als half gefloten van
oogen , kort van oorcn , redelyk lang

van hals , van onderen wit met twee a

drie bogtige zwaite ilrepcn , over het

wit, en overdwars, als of het zoo veel

Halsbanden waren.

Aan 't Wytje zvn de witte llrcepcn

brecdcr , dan aan het Manneken , zyn-

de ook zwarter, en graeuwer, en dac

niet recht dwars, maar fchuins.

Zy v.yn kort van pooten, die zwart,

en met vier teenen voorzien , waar aan

ilompc klaeuwen met een vjfde 'er dicht

agter zyn. Het lyf tuilchen de voorftc

en agterfte pooten is redelyk dik, lond,
en in 't gemeen niet wel anderhalf \'oec

lang , en de lieert ontrent zoo lang als

het lyf, zyndediein 't Manneken dikker

van hairen met dichte en lange hairen

bezet , waar door die vSA een arm dik

fchynd te zyn. Het Dier fleept écn
zelven meeil na, of houd hem onder den
buik.

De hairen over 't lyf zyn meefl: als

van een Kat , zoo glad en glimmende
niet } maar wilder en verwerd llaande.

Der zelver verw is uit den gracuwcn en
zwarten te zamen vermengd , hebbende
onder aan den hals (gclyk reeds gemeld
is) wit met zwarte banden. De kop is

zwart , de neus kaal , en 't vcrdre lyf

heeft, vooral op den rug, meer zwart.

Aan de zyden is 't gracuw met zwarte
Üreepen en vlekken, Baais-gewyze, ge-

lyk men ook veel zulke Katten heeft
,

gel'pikkeld. De lieert heeft op de/.elve

manier zwarte en graeuwe over dwers-
gaande llreepcn.

Wy vertoonen dit Dier hier niet, om
dat dit hier reeds wel bekend, en door
andre zeer wel afgebeeld is.

Het Reuk-werk, 't geen men van dit

Dier heeft , en waarom het alleen ge-

vangen werd , is de Civet, 't welk an-

ders niet is , als een overtolligheid van
het Zaad-agtig bloed, dog gecnzins (zoo

de Heercn alhier, deskundig, meenen,
waar toe ik my niet inlatc , om daar

over te oordeelen ) het Zaad zelfs , ver-

gaderd in zekere klieren , die in een by-
zonder beursje leggen , 't geen de ge-

daante van een Bal-zakje heeft. In de
Mannekens legt dit beursje dicht aan de

Rechter -bal voorwaards op de fchacht,

die in de Katten verborgen is. In de

Wyfkens legt het tuflchen den aars, en

't Vrouwelyk deel, waardoor het komt,
dat iemand , die daar niet nauwkeurig De Civet

oplet , van buiten 't Wyfkcn van 't^"^^y^^'

Manneken niet onderfcheiden kan. Dit ^^"„jjê-'^

bcuisken heeft , zoo wel in de Manne- ren."

kens
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kens als in de Wyfkens , in de lengte

tudchcn de klieren een opening, of lan-

ge ('chein- , die op des zelfs grond met
veel korte witte hairtjens bezet is , die

daar ook los in zyn. Deze klieren nu

zyn zoodanig vaneen menigte van zweet-

gaatjcns voorzien dat zy het Civet door

de zelve van zelfs uitzvveeten , en in die

opening , wanneer het te veel is , doen
komen , in hoedanigcn gelegenheid van

overtolligheid die Dieren zich ook , in

't wild zynde , tegen cenige Icherpe

houten wryven, om, wanneer ficn de^^c

overtollige vogtigheid te veel prikkeld ,

die zoo quyt te werden ; dog in die ge-

ne, die men inKoyen heeft, is men ge-

woon dit beursje zagtkens met de vni-

geren om te keeren, en de Civet 'er uit

te drukken , dat men met Bamboes-
fpeetjens , of met een klein lepeiken ,

af'ftrykt , en byccn zameld. Dit Civet

nu, eerft 'er uitgehaald zynde, is zeer

vuil, en met veel hairen gemengd, ge-

lykende zeer ^el na etter , zynde van

ccn zeer llerken reuk , die veelen ver-

veeld , en mifTelyk maakt. Ook blyft

zy zeer lang in de kleeren , en aan de

handen, zoo dat men moeite heeft, om
die met walfchen 'er uit te krygen , en te

vcrdryven.

Het Civet der Mannekens is minder

en dikker j dog dit werd van de Ja-
vaanen^ cnMaleyers^ voor 't bell gehou-
den, vermits het zuiverder is-, hoewel
de Baliers dat van de Wyfkens veel lie-

ver willen hebben , om dat die overvloe-

diger Civet geven , fchoon het dunner

,

en ook wel met pis vermengd is.

Als men de Civet 'er uithaalcn wil ,

moet men dit Dier een ftrop om 't

iyf doen , dat voorwaards trekken , en

fnet de Itccrt 't agterlyf wat agter uit

haaien, zoodanig dat het digt by de tra-

liën komt, dan ziet men dit beursje (dat

in de mannekens by de balletjens legt

,

en vry grootcr is, dan de zelve zyn, en

in 't midden ook gekloven , en daar aan

wel te kennen is) en men drukt op bo-

vengemelde wyze 't Civet 'er uit j dog
men moet wel toe zien , dat men in 't

uithaalen van de Civet het beursje niet

te hard en drukke , dat 'er bloed navol-

ge. Ook moet men die leden, na 't af-

haalen der Civet , met Calappus-Melk
fmeeren , om de pyn te verzagtcn ; al-

zoo dit Dier door dit drukken , en af-

haalen van de Civet , zeer boos werd

,

hoewel men zonder die terging wei-

nig Civet 'er van krvgen zoude.

De Civet nu Zuiverd men op deze

wyze. Men Itrykt ze voor eerll zeer

dun op Ziri-blaadcrtkens , en veegt 'er

de hairkens , zoo veel mogclyk is, uit.

Dan fpoeld men die met Zeewater af, en

wafcht die nog eens met het Zap van
zuure Limoenen j daar na droogt men
het in de Zon , en bewaard het in een
Tinne of Loode fles.

De Bengaalfihc Civet werd zoo goed
niet als deze bevonden , om dat zy
zeer veel met Olie , Zand , &c: , ver-
mengd is.

Die den reuk verdragen konnen, droo-
gen de beurskens dezer Dieren in den
rook, en leggen die by hare kleederen.

Wat nu 't Wyfje aangaat , daar heeft

men minder moeite mecle om 't beursje

te vinden, alzoo dat dicht by 't aarsgat

is, en niet veel daar van in fatzoen ver-

fchild j dog men moet 'er de Civet zper

voorzigtig uitnemen , en wel toe zien ,

dat zy die met haar pis niet befwalken.

"

Wat nu de binnenfte gcftalte van dit DeCivet-

Dier aangaat , ik heb daar in een lever ''^^^ v»i

gevonden , die by na donker-rood , en l''""f"

'

•jiiii 111- •,' hoedanig.
in drie Itukken verdeeld is, ieder van
welke ftufcken weer twee kleender ver-
deelingen heeft. In de Holligheid der
zelve hing een groote Gal - blaas. De
blinde darm was aan 't einde zoo krom,
als een hoorn. Het had ook twee ge-
kronkelde klieren , waar in de aderen
van het darm-fcheidzel te zamen komen.
De nieren waren zwartagtig , zoo zy
maar zoo niet door de wond , in 't van-
gen gekregen

, geworden zyn. Aan 't

Manneken kan men buiten aan het teel-

lid niet, dan 't hoofdeken , bekennen,
dat van binnen een beentje hadj dog de
fchacht felf was fenuwagrig, tegen den
aard der Honden en der Wolven , die
dat deel becnagtig hebben.

De Parailata , na de ballen loopende,
waren rood , dog twee andre aderen

,

uit de nieren haren oorfpronk hebbende^
waren wit, en liepen in het Civet- beurs-

je uit, dierende, om die vogt daar in te

brengen.

Aan 't Wyfje was de Baar -moeder
plat , uit de itompen drie-hoekig , ein-

digende in 't Vrouwelyk-lid met een
ruimen ingang

,
gelyk ook die twee

witte aderen daar onder na 't beursje lie-

pen. Het Manneken en Wyfken had-
den een klecne blaas, en 't Wyfken had
twee tepels onder aan de buik.

De naam van dit Dier is een Civet-
Kat , dat men niet verwerren moet met
de Mufcus-Kat (dat een quade naam is)

of 't Mufcus-Dicr, dat geen Kat, maar
eeuGeyt, of een Mufcus-Rhee, Hind,
of een Bok is

,
gelyk de Kenners weten.

Zommige hebben dit Dier voor d^c

Hycena der ouden gelioudcn , die meer
van 't geflacht der Wolven en V^ofTcn

fchynd te wc/en , daar dit Dier nader

aan 't gcflagt der Katten komt.

Dit nu meefl op Boero , en daar oor-

fpron-
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Waar

dit Dier

meeft

valt.

Wyfcvan
het te

Voedzel
des zelfs.

Gebruik

der Civet.

fpronkcl} k vallende , is viy Beter en

meer geaf/t , dan de Jai-aanfcbe , Ben-

gaalfcbe , Malakfche , en Sianife Civct-

Kaïren , om dat der zelver Civet zoo

goed niet is. Hoewel de Civet, die uit

Guinea komt, voor nog beter gehouden

werd, gelyk ook die Civet-Katten groo-

ter, dan de Jmborifcbe , en lichter tam

te maken zyn ,' dog die in Siam vallen,

zyn grooter, dan die men hier heeft.

De V yfe, om dit Dier te vangen , is

tweederley. Men doet het, ofmetfprin-

gen (V aar door 't Beeft verminkt werd,

en meeft fterft) of met enkele ftrikken,

of met een val, dat vry beter is , alz.00

men ze dan levend heeft , en behoud.

Zy werden ook wel van de Boomcn ge-

fchoten-, dog dan heeft men 'er niet aan.

Men hcett 'er by deze en geene op 't

Eiland Amboina nu en dan wel in Koyen

gebnigt , die de traliën wiften door te

knagen, en zoo te ontkomen \ dog die

blyven zich dan ah.oo ontrekt de Hui-

zen ophouden, loerende op de Hoende-

ren , en die geraken zelden weer in 't

Bofch.

Het voedzel van dit Dier beftaat

hier in Docrions , PieJJang , Tsjamped.i's
^

Socrfacken , en Hoenderen , dog allcr-

liefft Doerian's , die , dewyl zy mede

zeer rterk van reuk zyn , zeer veel tot

het bereiden van de Civet in dit Dier

my toei'chynd toe te brengen.

Men gebruikt de Civet hier in Indien

zeer weinig in de Genees -kunde , dan

alleen , om deze en gene gebreken van

de Lyf-moeder te heipen , en voor al

doet men die tegen de opftyging dienen,

't zy met die in 't lichaam te brengen,

't zy met den navel 'er mede te beftry-

kcn ; dog men moet wel beforgen , dat

de Vrouw , die lyd , de reuk met onder

de neus kryge.

Men wil ook, dat de Civet, veel ge-

roken,! en van onderen gebruikt zynde,

de Maandftonden verwekt, deverkoude

Lyf-moeder zuiverd , en tot de ontfan-

kenis bequanm maakt.

in een nieuwe pot zeer fterk , fchcppcn
het bovcn-dryvende vet zoo lang boven
af, tot dat 'er niets meer opdryft. Dit
vergaderde vet bewaren zy , fchryvende

aan 't zelve een zeer groote kragt toe,

om denMan te verfterken, vooral, zoo
men van dit vet iets op 't hoofdje ofaan
de Voorhuid der Manlykheid ftrykt. Om
deze reden hebben die grootcn 'er altyd

een doosje van by zich , gelyk zy , daar-

om alleen , de Civet en Amfioen ook
zoeken.

Men gebruikt de Civet ook tot 't ma-
ken van allericy welriekende Oliën, dog
fpaarzaam , alzoo zy anders hinderd.

De Civet-Kat, die op hare wyze ook
al loos is , fteekt veeltyds haar lieert in

't Water , daar dan de garnaeicn aan
komen hangen , waar na zy dezelve fchie-

lyk op landwerpt, en die dan op eet. _
Onder de Dieren van Amhoina is de DeCoes?

Coescoes mede een zeldzaam Dier , zynde cocs.

uit het gcflagt der Wezels j dog is zoo
groot , als een middelban'; of volwafle

Kat.

De kop heeft zeer veel gelykenis na

I

een Rot Het is fpits

, en 't lyf is

of na een Vos
van bek , kleen van hoofd

als dat van een volwalTene Kat. Het is

bezet met fyne dichte hayren, even als

een Kar-, dog zy zyn meer verward, ge-
lykcn naWol , en zyn van verweuit den
rofien en graauwen , by na als die der

Haazen. Zy hebben ook een breede

zwarte ftreep langs den rug , zommige
zyn ros , en ccnige ook wel wit van
hairj dog die vind men zelden , en als

dat al gebeurd , zyn het Mannekens.
Anders zyn de Wyfkens van de meeftc
kleenc Cocscoczen graauw > dog de
groote hebben roode oogen, en zyn, de
Mannekens wit en zwart, en de Wyf-
kens -graauw. De groote voor al zyn
zeer boos en ge^Marlyk, konnende , als

iemand hen, op een Boom zittende, by
de fteert vat , wel een Kecrel na boven
trekken, die zy dan ook wel weer we-
ten te laten vallen. Het heeft aan zyn

Men Imeerd ook dezelve, by Kolyk
, i

fchcrpen bek, en bovenzyn oogen, lange

wel op de Navel en Buyk , na dat fy in

cenige Olie ontlatcn , waar toe de Olie

van Wynruit zeer goed is.

Zy verwekt ook de luft tot byflapen,

en verfterk t de krngten der mans , waar

toe het de Inlanders , en voor al de Moo-
rcn, veel gebruiken.

De Javadnen en Maleijers hebben

een zeker geheim , om uit dit Dier een

een zekere Olie te trekken , of 'er een

uittrckzcl op deze wyze van te verga-

deren. Zy liaan een welgemefte Civet-

Kat dood, villen, en llooten die (na die

borftels , of- hairen. De oogen zyn blaauw,
met een weinig rood ontrent den oog-
appel, en glinilcren zeer fterk. Zy ver-

toonen gemecnlyk de groote vreezc, die

dit Dier aangeboren is. Het heeft ronde
ftompc ooren , die aan de kanten met
hayren bc/et zyn. De voorfte pooten
zyn veel korter , als de achterlle en
werden die in vyt teeneii, die zeer fcher-

pe klauwen hebben , verdeeld , zyn-

de die pooten van onderen glad en kaal,

en zeer zagt, gelykendebynacen Kinder-

handje. Van deze pooten en klaauwcn

van de vuiligheid gezuiverd te hebben
) j

bediend tig dit Dier wel het meeft, zyn-

met bcenen met al tot gruys, koken die Idc 200 rad 'er mede , als een Aap, om
'er zich
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'er zich in allen deelen mede te vcrvvce-

ren : want fchoon die Dier wel zeer

fcherp van tanden is, zoo is 't niet ge-

woon zig daar mede zoo veel , als wel
met deze zyn pooten en klaeuwen , te

verdedigen.

De agterfte pooten zyn veel grooter

en vleefchagtiger, en maar in vier fulke

teenen verdeeld j dog de giootfte en

middelde teen is in tween gekloofd. De
fleert van dit Dier is ruym een EUe
lang , welkers agterfte deel naaft aan 't

lyf dik ) en met Wolagtigc hairen be-

zet is, zynde het overige van dien kaal,

en aan 't eynde met een beenagtige

kromte bezet, waar mede dit Dier zich

aan de takken der Boomen zoo vail

houd , dat men hët daar naeiiwlyks af-

trekken kan. Zoo ras men ook met

•7^

een vinger daar maar aan komt , blytl

het daar aan hangen. Men is oolc ge-

woon j zoo ras men 'er een gevangen
heeft, die aan de fleert tuflchen twee te

zaraen klemmende houtjens vaft te bin-

den 5 dog zoJ het dat deel van zyn fleert

daar door (gelyk wel gebeurd) of door
iet anders, kwyt raakt, komt het door-

gaans kort daar na te llerven.

Het eet , op zyn agtcrlle pooten zit-

tende , en de voorile als handen gebruy-
kcnde, by naalsdeEek-horeukens, Co-
nyncn, 6cc;, en zoo 'er onraad opkomt,
is 't in een oogenblik op een Boom.
Het heeft een zeer llerke reuk over

zich, die ganfch niet aangenaam is, ko-

mende van des zelfs pis , die roodagtig

is, en die dit Dier , by de minile viee-

ze, oftchrik, ontfchict. IVlen ontmoet
zomtyds op ftrand wel dicrgelyken reuk j

dog dit is de reuk van het blad van ze-

keren Boom, Halex Littorea genaamd.

Wy vertoonen dit Dier by de Letter

D. afgctcckend.

Niets is 'er in 't zelve zoo zeldzaam
j

als de voortteeling, en de Fuhua^ ofhet

Vrouwelyk lid van 't Wyfje. Deze voort-

teeling verfchild zeer veel van die van

andre Dieren, en gefchied op een won-
derlyke vreemde wyzc.

Het brengt zyn jongen niet voort in

een Baar-moeder, binncns-Iyfs gefloten 5

maar buytens-lyfs in een opene zak , of
beurze , die men tufTchcn de agterfte

pooten gewaar werd. Deze beurs heefc

een fchcurc, die ontrent een halve voet

lang } dog die kleencr en gefloten is in

die gene , die nog niet geworpen heb-

ben. Beyde de lippen van deze zak zyn
van binnen met fyne hayren bezet j maar
beneden op de grond is die kaal, en glad.

Hier in is geen andre opening , die in 't

lyf doorgaat i
maar daar zyn twee of vier

platte en klieragtige uijcrs , die ontrent

een fchelling groot , en yder van een
III. Deel.

lang tepelcje voorzien zyn, byna als een
eynd van een navel-flre'ng , twee duy-
men lang , wit , en aan 't eynde open
zynde. Aan deze tepels blyven de jon-
gen gemccnlyk hangen , kruypende dan
eens in, dan weer eens uyt die zak , die
van binnen in zoo ruym is , dat zy zich
daar in gemakkelyk konnen verbergen.

_

Van binnen in dit Dier is ook niets te
vinden, dat na een Lyfmoeder gelykc,
of nu die jongen uyt die zak , dan of zy
aan die tepels groeijcn

^ gelyk de vrug-
ten aan de Boomen

, ( die , volwalTen
zynde, afvallen) is een zaak, daar ik met
geen zekerheid van fpreken kan. Altoos
't is zeker , dat zy in die zak voortko-
men, en allereerfl aan die tepels ontdekt
werden , daar zy ook ten eerflen aan
zuygen. Dierhalven is die laatfle gedag-
te, datzc uyt de tepels voortkomen, wel
de waarfchynelykfte , om dat die beurs
zeer dicht gefloten blyft , ter tyd toe

,

dat de jongen volwafTeh zyn. Ook vind
men de nog kaal en onvolwaficne jon-
gen aan de tepels zoo vaft hangen , dat
'er, wanneer men ze daar aftrek ken wil,
het bloed komt na te volgen. Ook is 'er

aan yder tepel , waar aan de jongen zuy-
gen , nog een tepel , of ader , aan de
buytcn zyde , die wat kleener en kor-
ter dan de andre tepel , en ontrent een
vinger breed lang is , die mogclyk wel
toe een zoort van verpoozing dicnd

, na
en terwyldat de jongen gefpeeiid zyn

de andre volgende jongen daar dan aan
grocijen. In de Jmboi^Jche Coescbefen
heb ik twee , en ook wel vier jongen
gevonden, gelyk men dan ook zoo veel
tepels in de beurze , of zak , fiig. Dog
in andre Landen hebben zy wel meer
jongen. Hoe 't met de ontfankenis de-
zer Dieren toegaat , weten de Inlanders

nog niet zeker te zeggen.

Men vind het Manneken zelden , en Hef
't is altyd grooter, eniofler, ennietsis, Mai.ne-

zeldzamer , dan een f'picr-witte Cocs- ^'!-'" ^^"

coes, dat altyd Mannekens zyn, ontrent
'^"'^'^'^*

van groote als een gemeene Huys-Kat j

hoewel 'er ook wel grooter zyn. Daar
zyn 'er ook van die witte , die onder
aan den hals hoog-gcel bevorden wer-
den.

Onder den fleert hebben de zelve on-
trent vier vingeren -breed van den aars

een groote bal- zak buyten-h.ingen ; dog
van des zelfs fchacht kan men buytcn
niets bekennen. Ik heb ook in een an-

der Manneken , dat uyt den graeuwen
en rofTen was, in den bal-fak bcfpcurd twee
groote klieren , die zeer wel na nieren

geleken, hebbende twee water-peezen,

die na de blaas gingen , en agtcr de zel-

ve in de huyd lagen de ballen zelf ver-

borgen. Het teel-lid hing aan deze on-
M m trent
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trent een lid vaneen vinger lang nabuy-

tcn, llaande na agtercn.

Des 7.elfs Ue "^'^"^ '^"'^^^ ^^^ ^^^^ '^ ^y '^^ Jn'-^n-

r-aam. ders en Maleijers Coc£be , en by ons

Coescocs, een naam, die men ook geeft

,

a-.in zeker ftekelig Gras, wiens Zaad aan

de klederen der voorby gaande hangen

blytt , en dat de Bolcli-kiys genaamd

werd. Men noemd ook zeker lang ('ny-

gras
,

gclyk ook allerley verwerd kreu-

pel-Bolch \ 't zy op de Velden , 't zy

aandeBoomen, zoodanig, als mede dit

Dier , dat zich veeltyds ,
ja meelt , in

die ruygte ophoud.

De plaats, Het valt in Amho'ma^ en in deMoM-
daar 't zc Eylanden , en houd zich daar , niet

valt. (gelyk in fFeJi-Indiin) onder de aarde j

maar in de BolTchen en op de hooge

Boomen , en voor al die , dewelke vol

Bofch-touwen bezet zyn , op. Dit Dier

onthoud zich geerne in vcraFgelegene

BofTchen , daar het buyten vrees van

mcnfchen is.

Het is daarom , dat men die zoo veel

niet op 't Eyland Amboina , als wel op

het groote en kleenc Cerayn , dog nergens

meer, ah op Iloewatnohcl , vind.

Wyie Niet min verwondcrens wecrdig is de

vanhettc wyze , op welke de Inlander gewoon
vangen,

is 't zelve te vangen. Dit geichicd door

het Dier, als 't in een Boom zit , llerk

en wel zoo lang aan te fchouwen , dat

het door zyn groote vreeze , hoe vaft

het zyn fteert ook om een Boom of

tak geflagen heeft , ter neder vak.

Ook is het , zoo ras het een menl'ch

ziet , wel gewoon , aan een tak zich

met zyn lieert valt houdende , zig te la-

ten hangen , en dus over en weder te

fungeren, kykende die geen, die het

ziet , flerk aan. Die nu dit Dier ge-

woon zyn te vangen, blyven ftok-ltil

ibun , en het zelve maar ilerk aanzien

,

waar door het vergeet zich met zyn

lieert wel vail te houden , en van bo-

ven na beneden tuymeld , blyvende dus

cenige tyd in Kat-zwym leggen, in wel-

ke tyd het dood geflagen , of ook wel

levend gehouden werd.

De Jmboincezcn meyncn , dat die ey-

genfchap , van een Coescoes uyt een

Boom te kyken , niet aan yder een > maar

alleen aan zekere geflagten onder hen

gegeven', en cygen is. Het is zeker,

dat niet alle , dic willen , het konnen

verrichten , maar dat alle , die uyt de

Ulia£ers zyn , dit ten eerden weten te

doen , zonder dat andere van 't Eyland

Amboina , of van Leytimor , wat moeite

zy , zelf in een tyd van gebrek , wel

aangewcnt hebben, dit konden verrich-

ten , daar cenige Lieden van Honunoa
,

daar op afgerigt zynde , 'eraanflondszoo

veel, als men 'er begeerde , willen uyt

de Boomen te kyken ; zoo dat 'er een
llag by dit kyken , en flar-oogcn , die

vder een niet eygcn is, zyn moet.
Wanneer men dit Dier jong vangt

,

kan men het zelve zeer tam maken ,

en gewennen allerley fpyzc te ecten j

dog, groot geworden zynde, flaat de
reuk van des zelfs pis, die zeer llcrk is,

ymand byzondcr tegen , alzoo men haar

niet aanvatten kan , of zy pillen aan-

flonds van vreeze. Ook zyn zy , om
hun Icherpc klacuwen , en gebit, nu
en dan al wat gevaarlyk aan te tallen

,

knorrende , als men 'er maar ontrent

komt , niet wc) nig , en byna als een
Eek-hoorntjen, of als een Rot, die in 't

naeuw is.

Zy eeten in 't wild groene Linggoa^ Spys de-

of /'i^aiingiu-hhdcrcn , ook wel de buy-
^^"^ '^"

ten-fchille van de Canayi's , of ook wel
Piejj'ang^ en andre zagte vrugtcn meer.

De meelle Inlanders eeten dit Dier
voor een lekkerny

,
gelyk ook alle de

Heydenen en Chriflcncn dat zeer geerne
eeten j maar de Mooren ^ebruykcn dit

noit , om dat zy het voor een onrcyn
Dier houden.

Men vind weynig Wyfkcns, die niet

eenige jongen in die zak by zich heb-
ben.

De Inlanders zyn wel gewoon ze maar
met huyd en hair te braden , alzoo dan
de hairen 'c-r met een afbranden.

Het vleefch van dit Dier is zacht, en Gebmyk
zoet , als van een Hoen , verfchiilende '^" ^'^"^"

niet veel van dat der Conyncn ; dog het
*°' ^^"'

behoud altyd iets van dic llerke Coes-
coes-reuk, dat 'er egter beter uyt braad,
als uyt kookt. Ja 't komt een Conyn
zoo na in fmaak, als 't gebraden is, dat
het weynig lieden, als zy 'er niet oplet- ,

ten, of als, 't hen niet gezcgt werd, zou-
den proeven. Het vleefch der groote
ziet 'er wat geel uyt , en flaat daarom
iemand, die 't niet gewoon is , wat te-

gen.

De Hollanders zyn 'er egter niet zeer
flerk opgezet , en het moet 'er al vry
fchraal zyn , eer de Zoldaat 'er zicjfi

mede verlufligen zal , alzoo ons volk 'er

wat vies van is.

Men fchryft de fleert van dit wit En in de
Dier , gedroogd zynde

,
groote krar^t Genees-

toc, en men wil, dat het gcllootcn , of kunde,

tot een Poeder gemaakt , en dus een
Kraam-Vrouw in zware Barens-nood in

gegeven zynde ,
groote uytwerkingcn

gedaan , dat ook dic Iteertcn een zoort
van een prys tocgebragt heefr.

Men zegt, datzy, zoogebruykt, en

als een Poeder ingenomen zynde , ook
heerlyk tegen de fteen zyn, en dat voor

al die uitertle kromme klaeuw , daar 't

Dier zich aan de takken mede vafl

houd.
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der,

houd j uytnemend daar tegen , en ook
tegen de ziekten der Hoenderen , en

Voogels , en Ganzen is , 't welk zy de
zieke Dieren met ryll te eetcn geven

,

die daar van (zoo de jimboïnee-zm zeggen
menigmaal bevonden te hebben) ten eer-

ften beter werden.
f)eFiIan- üp de Eylanden vanyfröe , belioorcn-

de onder de Landvoogdy van Eanda , en
om de Zuyd-Ooft gelegen , vind men
een Dier, ciat de Maleijers Pclartdoc^ en

de onze een Filander noemen. De Ma-
leytfcbe naam beteekend een Konyn , om
dat het veel gclykenis daar na heeft

, ja

het voorllc deel fchynd byna van een Ko-
nyn te zyn , hoewel de kop of de
muyl wat langer, en voor zooverreook
wel wat na een Vos trekkende is ; en
het agterfle fchynd wel van een Kat
te zyn. Indien de Kop zoo fpits niet

was , zou die zeer wel na die van een

Konyn gelykcn, ook is zy kleener , en
heeft een korte en zagte baard , of hai-

ren aan de Muyl, en boven de oogen.

De oogen van dit Dier zyn vnende-
lyker als de oogen van eenCoescoes, na

welk Dier het, in opzicht van zyncn zak,

wel wat gelykt. De ooren zyn ontrent

als die van een Konyn , hoewel wel zoo
kort, en over-cynd (taande.

De voorde pooten zyn vry kort , en
hebben pas de lengte van een. vinger,

aan yder der zelve zyn vyf dunne lang-

agtige teencn , die wel wat na vingeren

gelyken.

Deze pootjens raken de aarde zeer

weynig , dan wanneer zy nederlcggen,

maar dienen hen meell als handen , om
de koft te vatten , als zy op haar agter

lyf of agterfte pooten , over-eynd zit-

tende, eten.

Pas voor by de voorde pooten werd 't

lyf van dit Dier vry kloeker en dikker,

by na als dat van een groote Kat.

De agterde pooten zyn veel kloeker

en langer , als de voorde , gclykende

wel wat na die van een Haas , hebbende

drie groote teenen aan yder der zelve,

dog de middelde is in tween gekloofd.

Onder de zelve vind men een ronde bal

,

dat de voorde hiel zyn wil : want van daar

tot het agter-lyf is het been van onder

kaal , en 't agter lichaam zelfs is hard,

en ook kaal , dienende dit Dier tot een

achter-hiel , vermits het op beydc die

hielen (hoedanige het 'er vier aan de

twee pooten heeft) gcmecnelyk over-

eynd , of een weynig voor over zit, en

het is ook gewoon daar mede te loopen,

of wel eygentlykd voort te fpringen

en te hippelen , dat het nogtans zoo
gaeuw en gezwind weet te doen , dat

de Honden werk hebben , om het te

agterhaalen.

iyj
I Ook gebruykt het zyn fleert j om té
vader, en te gemakkelyker ^ te zitten

^
vermits die zoo dyf , als een duk hout,
en die 't gewoon is als een derde agter-
de poot vad tegen de grond aan te zet-
ten.

Deze deert is een groote fpan lang 4
vol dichte hairkcns, als een Katte- deert,
ontrent een duym dik , zynde donker
graeuw , als een Aap , van verwe , en
onder aan de buyk vuyl-wit , met zagte
wol bezet.

Het heeft ook een zak ^ even eens als

de Cocscoes , onder aan 't lichaam , dog
kleender} en niet gefpleten

, gelyk aari

de Coescocs , maar met een rond gat na
voren toe, waar in men vier tepels ziet,
zoo dat zy gelyk de Coescoes fchynen
voórtgeteeld te werden. De Jongen
loopen in en uyt die zak , en terwyl de
IV'locr nu en dan zoo met haar in die
zak voortfpringt , komen 'er de Jon-
gen zeer aardig pas met de koppen uyt-
icyken.

Wy vertoonen dit Diei- niet afgetee-
kend, om dat het in de Reyze van de
Hr. de Btuyn, door Indien^ Perfien, &c:
zeer net getroffen is*

De Jmbojneezen noemen het , om dat
het zoo wel iets van de Coescoes heeft

j

Coejfoe Aroe , dat is , de Jroefche Coes-
coes. De Hollanders geven het de naam
van de Aroejche Kat. De Maleijers (ge- ^ if
lyk wy gezegt hebben,) noemen het Naam/
Pelandoc Aroe^ dac is, óc Jroefche Ko-
nyn-, gelykende allermind na een Katj
dog de ver«/e fweemd 'er wel wat na,
of na die van een Haas , en voor al met
zyn zagte haircn.

Op Jroe zelf noemen zy 't Jijir.

Het valt niet in Amboina , maar 't waardit
werd 'er van buyten gebragt. Men heeft valt, &c.
het niet alleen op Aroe j maar ook op 't

Eyland Solor , en daar zeer veel. Zy
zyn zeer gemakkelyk op te brengen, en
licht tam te maken, zoo dat men die al-

leen over al loopen laat. Zelfs komen
zy wel tot op de tafel met ons eeten, en
hare fpys bedaat in Padi , Boontjes^ Sa-
goe , l<yft , Suykcr , en allerley andere
ipys 5 dog zeer geerne eeten zy Sirib-
Bjaderen-y ook hebben zy grootentrekna
de Olie in de Lampen , waar door zy
zeer- licht haren baart branden. Zy
hebben die onaangename reuk van de
Coescoes niet by zich , ook eet men de
zelve gelyk als de Konynen , by welke
zy veel opgevoed werden , doende geen
quaad ter Wereld, ja zy gaan wel by de
Meyden en Kinderen te zamen flapen j

dog als men die volwaflen uyt het

Bofch krygd , zyn zy niet wel op te bren-

gen , immers men heeft 'er dan meer
moeite mede. Als men dit Dier by den

Mm 1, hal?
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hals vat

,
gfcft het een zacht geluyd ,

|

alzoo het dit niet wel lydcn kan. Het
|

geelt, nu en dan agter uyt een zeer vuyle

wind en ftank van zig

Des zelfs tcel-lid Hond verre van zyn

aars j en de ronde ballekens des zelfs hin-

gen los aan den buyk.

Die van yiroe vangen dit Dier met

Honden , en de jongen met de hand
;

dog de" oitde weeren zig zeer ilerk
,

llaande met de agtcrfte pootcn. Men
eet ze ook voor een lekker Wild-braad,

zelf by groote Heeren.

Men vind by de ylmboineezen nog een

Het Dier
^'^'' » '" g'"<^ote niet veel van een Coes-

Lau\r. coes , hoewel 't nog wel zoo kleen is,

verfchillcnde. Men zou het met recht

een Bofch-Kat mogen noemen ; dog zy

geven het de naam van Lauw.
Het is ontrent anderhalve voet , of

wat meer , lang , vun gedaante byna als

de Civet-Kat > dog de fteert maakt de

helft van des zelfs lengte uyt. Het is

wat donkeragtig van verwe , ook wel

veel verwig , nu ert dan met donkere

vlekken gefpikkeld. '''
'^^•'^

Het heeft roode oogen , witte tanden

,

' en het heeft een hoofd by na als de

Civet-Kat, ofals een VofTen-kop , diens

voorfte deel by de oogen wat ingebo-

gen, gelyk des zelfs muyl boven, bene-

den , en by de oogen met veel lange

hairen , o\ borftcls , als de Civet- Kat,
en 't aan zyn voorhoofd ook mee eenige

witte hairen bezet is. ' De oogen ftaan

droevig , de neus is in tween gekloofd,

en 't heeft ronde wydgeopendc ooren.

Het lyf is als dat van een Kat j dog
gefpikkeld met bruyne of donkere vlek-

ken. -

De fleert is zwart , vol dichte hairen

bezet, en heeft agter aan een witte plek,

ofquaffc.

Het ziet 'er ganfch niet vricndelyk uyt.

De voorfte pooten zyn in die Dier

mede als de handen des zelfs , en in vyf
tcenen , met brcede korte nagels voor-

zien, verdeeld, die niet kaal, Cgelyk

aan de Coescoes ) maar met veel hairen

bedekt zyn. Aan de agterile pootcn zyn

-de tecnen , en klaeuwcn , nog wél zoo
lang , waar op het in 't gaan llaat-, en

waar döór ze van onder glad , en zwart

,

gelyk zy ook van boven met hairen, als

de voorite, bedekt zyn. / ' '

Wy vertoonen dit Dier' by de Letter

E. na 't leven afgctcekend.
In Prent J-Jet {s lang/aam van eane ; dojr se-

^"'°°"'*- zwind in 't klimnien, en 't laat zich

handelen, als een Kat, wetende zyn lyf

ook inverfcheydcbogtentcdraeijen. Het
onthoud zich meell op de Boomen. Men
hoord des zelfs flem zeer zelden ; dog
die is als die van een knorrende bigge.

Men kan het met de Iidnd gemakkclyk
en licht tam maken. Het komt liu en
dan wel in de Dorpen, aafende flerk op
't ingewand van Hoenderen, Vifch , en
voor al op Coescocfen. Het eet ook al-

lerley vrugten.

Het is , zoo de Amhoineezen Zeggen j

zeer lekker van fnvaak , vallende meeft
in 't hoog Gebergte tuftchcn Mamaio en
en li^ay ; als mede op den zwaren Berg
die by £ma legt , en Hoewarejfi genaamd
werd, zoo ik van dicnOrang K'ja, Da-
vid de Fretis , menigmaal gehoord heb,
die 'er by voegde , dat het niet veel ge-
vangen wierd.

Deze Orang Kaja , gelyk ook de p^ ^^^^.
Paii van Soya ^ verhaalde my , dat 'er „eri, of'
nog een ander Dier is 't geen die van Sowari.

Soya Sowari , en die van Hoetoemoeri
Matineri noemen.

Dit houd zich op de allcrhoogfle Ge-
bergten , en komt zelden te voorfchyn.

Het heeft twee groote opflaande flag*

tanden , die wel een ha\ve vinger lang,

en zoo wit, als 't beft Ivoir, zyn. De
Muyl van dit Dier is ook wat ingebo-
gen, en het heeft een vooruytlleekendc

kin. De Couleur van 't zelve is zom-
tydsgraeuw, zomtyds veelverwig. Het
is van groote als een jong he, t , met
korte voorpooten , en hebbende hair by
na als dat van een Kat. De fleert des

zelfs , die zich wit en rood vertoond

,

is wel een halven arm lang, en wanneer
dit Dier bang is , dan kruid het die te-

gen zyn lyf , even als de Conde van een
Vrouw (zynde 't hair met tuyten tegen

't hoofd gelegt) om. Als het voort-

gaat , hoord men een geluyd als far^

Jar ^ far.' A°. 1697 a J698 wierd 'er

op Leahari een gevangen , waar ove^
zich alle , die dit Dier zagen , verwon-
derden.

Men ziet hier nu en dan ook wel i,

een Diertje , Toepe genaamd , en befl

na een Eek -horenken gelykende. Zy hoorn'

vallen hier al mede niet oorfpronkelyk j
^^°'

maar zyn hier .van andre gewellcn ge-

bracht. '-''•'' '-' '

Het is kleérier , dah onze Eck-horen-
kens, en wel zoo vricndelyk, en 't is,

evenals de 'Aapen , van een Korswyli-

gcn aard , zeer genegen zynde om te

fpeelen. Het is niet veel grooter , als

een gemeene Rot , zynde' ontrent 7 a 8
duym breed en lang, hebbende een wol-
lige fleert , die een wcynig korter is.

Het is over 't ganfch lyf met een dicht

en zagc bont , als de Coescoes , bezet,

en is ros-graeuw van vcrw , hoewel ik

'er ook gezien heb, dielpier wit waren j

dog die zyn zeer zeldzaam.

Aan weerzyden van den bek flaan ee-

nige zwarte hairen , of borflels. Het
hccfc

Toepe;
of 't Eek-

I
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heeft korte dog fcherpe tanden , waar
onder aan wccrzydcn twee lange zyn,
ook heeft het twee Honde- tanden in de

boven -mond. Het heeft uytpuylende
bogen j als de Cocscocs j dog zy zyn
zwarter, en vricndclyker , en het heeft

korte ronde wyd-geopendc oorcn.

De voorfte pooten hebben vier, en de
agterlle vyf lange icenen , en 't meeil
van de agterlle pooten is kaal cnvleefch-

achtig , alzoo dit Dier daar mceft op
Itaat.

Het draagd zyn fleert fraey ovcreynd,
fpreydende den zelven gelyk onze Eek-
horenkens uyt , zoo dat die bol en dik

Haat, dog het legt zelve noit (gelyk 't Eek-
horcnken) op de rug neder , zynde die

meeft wat agteruyt geibckt en na de
rechter hand gebogen.

Het is een lief en vriendelyk Beertje

,

en men kan het zeer tam en mak ma-
ken, en 't zal die gene , die het kend,
niet, dan zagtkens ; dog de onbekende
kan het wel zeer fel in de vingers byten.

Als 't quaad utrd , kan het knorren en
gillen als een Rot.

., Wy vertoonen het hier na het leven,

beeldf^' ^7 '^^ Letter F. afgeteekend.

Het onthoud zig meell op de Calap-

pus-Boomen^ en in de Bamboes-firuyken.

Het eet in 't wild Calapptis- Nooten
,

Piejfatig , Ryft , en allerley Boom-vrugten

;

dog, by deMenlchen reeds gewent zyn-
de , eet het byna alles , en 't zal (als

men het dit geeft) ook wel wat Wyn
drinken, zelf wel tot dronken werdens
toe , en dan blyft het zoo lang uyrge-

ftrekt leggen , als het is.

Het is vry teeder en zwak , kennende
niet veel verdragen, en flerft zeer licht,

als 't maar cenige ongewoone fpys eet.

De Javaanen verdeelen dit Dierken in

twee byzondre zoorten , het eerlte en

grootfle is de eygentlyke Toepe, die zy

Twee- °°^^ ^^^^ Tocpenando noemen > dog de

derley klccne zoort noemen zy Tfijot , aan 't

zoort. welke de Maleijers de naam van Tikos
Rimba, dat is , Bofch-Rot ^ (die 't ook
wel gelykt) geven , hoewel het van lyf

en bont even eens als 't andre is ; dog
de fleert aan de jongen vertoond zich

ontrent het uyterfle kaal, Muysvaal, en

graeuwagtig over 't lyf , hoog- geel aan

de buyk j dog met eenige zwarte flree-

pcn aan de zyden. Zy hebben bcyde
een lange tong , die zy wel een lid van
een vinger lang vooruyt fchicten , en
die zy ook den genen, die ze handelen,

wel in de mond lleeken , om 't fpeekzel

der zelve te likken, dat zygcernedocn,
en dat niet verveeld , of vies voorkomt

,

alzoo het zeer züyvere Beeflkens zyn
,

die niet onreyns eeten zullen.

Zy werden mcefl op 't Eyland "Java
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gevonden , en zyn van daar hcrwaards
gebragt. Zy zyn ook op teyhn , en in
Hindvflan , of in 't Ryk van den Grooten
Mogol.

Men cct die zelden , ten ware dat de
groote nu en dan by deze en gene Ja-
vaanen, die niet al te hard Moorfch zyn
(want anders zyn 'er de Momen door-
gaans vies af) wel vet gcmeft , en dan
al^sLampreytjens gegeten werden. Men
laat 'er in / 'dïén even eens zulke gctra-
lide huyskens met een rad vol traliën

,
dat men omdraeyd

5 gelyk als men in
//ö//i7«'/ gewoon is, voor maken.

Anderzins moet men dat goedje aan
een ketenken leggen , zoo men geen
fchade aan banken , floelen , &:c: (daar
't aan knagen zou) lyden wil , alzoo al-
les zyn gading is. Ook zal het , als 't

quaad gedaan heeft , die geen , die 't

ziet, nog als uytlachen, en 'er vriende-
lyk tegen knorren.

Het is zeer geernc by de Menfchen ,
kruypt die onder de klecderen , klauterd

'

hen op de fchouderen , en wil gedui-ig
by de zelve zyn , verbergende zig nu en
dan in ymands mouwen , zakken , en
tafTchen. Ook zal het ymand vreemds,
die zyn Meeiler benadeelen wil , aantaf-
ten , en te tragten te byten. Het eet
geerne mede aan de tafel , en fpringt 'er

wel eens over henen , om by zyn Mee-
iler te zyn.

Het is ook zeer vreesagtig, en laat ten
eerllen (gelyk de Coescoes) zyn pis loo-
pen , die wel geen vlekken ; maar een
leelykereuk, die iniange tyd niet ver-
gaat, van zich geeft.

Het flaapt ook zeer geerne warm , en
kan , zoo men het niet v/arm legt , 's

nagts wel onder 't hoofd -kuffen kruy-
pen, 'er een groot gat in byten , en zig
dan in de Kapoc verbergen.

Het groote flag, dat wèl 200 i-os, als

de kleene, is, jaagd ook de Rotten in
Huys weg; dog zy vangen die niet;
ook verneemd men 't een nog 't ander
van de kleene zoort. Zy leven niet bo-
ven 4 a f Jaar, en als zy oud werden val-
len de haircn van de lieert uyt

,
ja kna-

gen ze zelf af, en llerven zoo.
" Twee

van de zelve by een, deugd niet, alzoo
zy malkanderen de ooren van de kop
vreeten , waar af zy dan komen te fier-

ven.

Men heeft hier ook een Dier, 't geen De Egel;

wy een Egel noemen , dat al mede van
andre Landen hier gebragt werd.

' Dit Dier is vier a vyf fpannen lang,
ook zomtyds wel wat langer. Het heeft

de dikte van een middelbaar Verken
,

dog is wat langer en fmaller van hoofd j

maar de fnuyt is na evenmatigheid van
dit pier vry groot , en zeer wyd van

Mm 3 neus-»
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neusgaten. Het geheel gczigt , en de

ganlche Ihuyt des zelfs, is onder en bo-

ven ook vol zwarte baarden en bor-

Ilels bezet.

Het heeft korte ronde ooren. Het
voor-lyf is met dunne weeke doornen

zoo dicht, dat men de huyd niet beken-

nen kon, bedekt, welke aard-vcrwig van

Couleur , en meeft aan 't eynde zyn j

dog die ontrent de pooten ftaan ,
gely-

kcn geheel en al na borllels, en zyn nog

aardagtiger van ver we. Het agier-lyt

is ook zeer dicht met groote doornen en

pylen , of pennen , die wel een halve

voet lang, en ten deelen wit, tendcelen

zwart by beurten geteckend zyn , be-

zet > dog men ziet , dat zy aan 't cynde

altyd wit zyn.

Tuflchen die groote pennen heeft het

ydele lange hairen, en zoo men die wat

van nialkandcren trekt , kan men 'er

de huyd tuffchen beyden zien.

Het agter-lyf eyndigd met een dikke

Ilompe Haart , met diergelyke dog kor-

ter doornen bezet. Deze pennen ilaan

eenigzins in reyen , en meed na agter

gekeerd. Het hoofd en den hals zyn

Muysvaal van veiwe , aan den buyk

zyn de doornen week , en mede borltels

gelykcnde.

Het heeft breede tanden
,

gelyk een

Koe i dog de twee voorlfe zyn langer,

en fpitzer , waar mede het zelfs dikke

takken doorbyten kan.

De pooten zyn kort, en in vyfteenen

verdeeld, gelyk aan een Meer- kat. Als

het voordgaat , maakt het eenig ge-

druvs met fyn pennen. Of deze nu ook,

als 'zy quaad werden , hare pennen (ge-

lyk de Jfrikaanfche , en Malakze) uyt-

fchieten , en die met een opblazing van

haar lichaam uytdryven , is my onbe-

kend.

Ook zyn deze Egels kleener , als die

op Caap de Goede Hope vallen.

In Prent Wy vertoonen dit Dier hier in teckc-
teitoünd. ning by je Letter G.

Zommige Javaanen^ die niet te bitter

Moorfch zyn , eten nu en dan des zelfs

vleefch , en getuygcn 'er van , dat het

goed van fmaak is , waarom zy die ook

in hare huyzcn wel met Ryft meden ,

waar door zy mcttcr tyd ook rcdelyk

tam werden.

Gebruyk ^^ Javaanen bewaren de pennen tot

des zelfs cenig gebruyk in de genees-kunde, zeg-
ih de Ge- gende, dat de zelve , op een Itcen gc-
nces-kun-

^^^^^0^ en op wonden gefineerd zynde

,

het fteken der vergiftige VifTchen , en

van andre diergelyke ingekorvene Die-

ren, geneeft.

Ook is dat , ingenomen zynde als een

poeder, tegen de krimping des buyks,

en tegen fteken in de zydcn, zeer goed.

De groote Egels weiden op Malakkit

zelf in de Huyzcn opgevoed, en leveren

goed vlcclch tot fpyze uyt j dog de klee-

ne Egels zyn daar niet grooter , als een

Rot , en zeer wild , zich zelven in de
holen der aarde onthoudende. Het is

dat Dier uyt 't welke die heerlyke fteen,

by hen Koeliga Landac f hy óePortngecfctt

Pedra de Porco , en by ons de Verkem-
Steen genaamd , voortkomt , en welkers
zwaarte van een halve Ryxdaalder tegen

40 afo Ryxdaalders verkogt werd.

O'fjava^ Sumatray en Malakka , valt De Pang»

een ander Dier , hier van verfchillende, gocling.

én by hen Panggocling genaamd. Dit
heeft doorgaans een gefchubdehuyd, tot

reukwerk dienende , en by de Cbineefen

zeer gezocht , om 'er Pantfieis en Wa-
penrokken van te maken , om dat zy
licht en zeer hard zyn , zoo dat men die

niet licht doorbooren kan.

Dit Dier is ook goed tot fpyze, en 't

kan met zyn fcherpe klaeuwcn ten eer-

den een gat in de aarde maken , daar in

't zig weet te verbergen. iDes zelf poo-
ten zyn in vyfteenen verdeeld, hebben-
de aan yder een lange klacuw.

Geen Dier kan zoo gezwind verbor-

gene gangen , en holen , onder de aarde

maken, wetende zelf een geheele deene
vloer te ondergraven , waarom men die

niet licht in Huyzen komen laat , we-
tende dus zelf ook tot in de Huyzen der

Buureii langs hare onderaardfche holen

te komen.
Zeker Heer had 'er een in zyn Huys,

die by nagt los raakte , en ten eerden
tot by des zelfs Buurman den grond zoo-
danig doorgegraven had , dat dit Dier
juyft op de zelve tyd, zoo als die Buur-
man, een Smid zynde, aan zyn Werk
bezig was, door de grond te voorfchyn

quam. De Smid, die het vooreen Duy-
vel , die uyt de aarde opquam, hield,

doorreeg dien gewaandcn Duyvel mee
een gloejend Yzer, waar op het aan-

donds weer na zyn hol week , daar het

quam te derven,

Zy konnen de kop en deert zoodanig

in een rollen , dat zy by na een ronde

bolgelykcn, ook kan men die dun om-
mogelyk van malkanderen krygen , ten

zy dat men de zelve met water begiet.

A\s 't lang regcnd , konnen zy 't on-

der de Aarde niet harden , weshalven

zy dan ook veel voor den dag komen.
Op Ceylon noemen zy dit de Ceylon-

fche ^ in Tayouan de Taywanfche Duyvel, De Naam

in Braztl noemd men dit Dier Tatoe^ en
^^jgr.

by de Spanjaards Arnmdillo.

Dog by de Javaaneu , enandre Oofter-

lingen Panggoeling , dat is , Roller , en
by ons de Mieren--jaiiger.

De Javaanfche zyn van groote , als

een
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een middelmatige Hond , dik en rond

van lyf , en zeer fpits van muyl , of

fnuyt , hebbende een Hagedis- Üeert

,

zynde op den rug voor , en aan de zy-

den , met harde vierkantige fchubben

,

by na als cenSchild-padde, bedekt, hoe-

danig ook de Iteert daar mede voorzien,

en die ook in zekere leden verdeeld is.

Aan de buyk is het zeer zacht , zon-

der fchubben, en met haircn bedekt.

Het is kort , en kleen van pooten ,

waar door 't zich vry aardig in zyn gang
vertoond.

Het leefd mecfl: onder de aarde. De
Javaaucn kennen des zelfs voedzel niet,

dog mcynen , dat het meeft van Mieren
leefd , waarom 't zoinmige onder ons

ook wel de Mieren-eeter noemen.
Zoo ras 't een Menfch gewaard werd

,

told het zich als een kloot m een , bren-

gende zyn lieert en kop onder de buyk,
zoo by een , dat men geen van beydcn
daar aan dan vernemen kan •, ook zegt

men dat het z^o, op zyn rug leggende
^

flaapt.

Het is vet , en zoet van vleefch , en
de Ckinecfen eetcn het zeer gcernej maar
de Mouren zyn 'er vies van.

De vellen dezer Dieren naeijen de Ja-
vaanen twee a drie aan malkandren , en

maken 'er hare Borft- wapens van, alzoo

zy een Pyl-lchoot vei'duurcn konnen
,

voor al , zoo zy van de huyden van oude
Beellen gemaakt zyn.

Dit Dier valt op Java , zynde daar

ontrent een vadem met Itecit met al

lang. Ook heeft men het op 't Eyland
Madura^ als mede op Crijnata, Bilittor^

en MakaJJar^ daar men 133 van de zel-

ve om twee a drie Schellingen ver-

koopt.

Des zelfs agterfte deelcn werden tot

Reuk-werk gcbruykt, gclyk die van de

Civet-Kat.

De Berglicden op Makajfar zeggen
,

dat het daar van grootc als een Kat

,

met fchubben bedekt , en zeer lekker

van fmaak is , en zy naeijen de vellen

over hare Schilden.

Of dit Dier daar een en 't zelve is,

met de T'imbaus van Celebes , die in de

Bogt van Cajeti valt , en welkers agter-

deelen ook tot Reukwerk verkogt wer-
den, weet ik niet.

De Ta-
^" heeft hier ook Wezels , die van

v:'.anfche J'i'Vii 'er gebragt , en die rond en lang
" cicl van lyf, laag van pooten , fpits van kop

,

gelyk een Rot, lang en hairig van lieert,

en ros van verw zyn.

Het is by de Javaamn met de naam
van Kagar Jnganhtkend.

Dit Diertje werd zeer mak , en men
voed het ook wel in de Huyzen op, al-

zoo 't de Rotten vangt, en die zelf wel
uyc de aarde graaft.

Vvci

1^9
Het is ook een vyand van de Slangen,

blazende zich , zoo ras het 'er een ge-
waar werd, zeer dik op i en als de Slang
het dan met haar bogten, daar omgefla-
gen wel meynd ge\at te hebben , zoo
trekt het zyn buyk , die 't zakken laat,
zeer fchielyk in , en weet de zelve dus
lillig te ontduyken , of ook zomtyds de
flang wel zoo te byten , dat zy 'er van
flerft.

Het is dol na de Hoenderen , en har©,
eijeren, om 't welk te beletten, de Ja-
vaanen die aan touwkens, ofKetenkens,
voor al , als zy Hoenderen aankweeken,
vail leggen.

Het IS zeer wollig , en bontagtig van
hair , waar door 't ook dikker gelykt ,
als 't eygentlyk is.

Het valt zeer veel op de Javaanfche
Gebergten, en op Bormo.

In ylmboina vallen ook Land- fchild- DeLand-
paddcn, een leelyken affchuwelyk Dier, Schild-

zynde 6 ot 8 duymeii lang , vuyl-zwart^ "

van fchaal , zoo dat men het voor een
klomp aarde aanzien zoude , hebbende
fcherpe kanten, die wat opgeworpen of
na boven toe liaan Zy f;ceft boven geen
heuveltjes ; dog des zelfs rug loopt wat
Icherp toe, en" is in 13 Schilden ver-
deeld, die met vuyl- witte Itreepen , of
verdeelingen, onderfcheydcn zyn.
De pooten zyn in vier teenen ver-

deeld , waar aan klcene klaeutjens zyn,
waar mede zy ook wel weten te klau-
teren.

Men vind ze in de Jmhonfche Eof*
fchen , en wel meeft in de fchaduwag*
tige valcyen, daar 't vogtig i.s , of daar
de Rievicr doorloopt. Men brengt de
zelve ook wel in de Huyzen , of 1'huy-
ncn , en laat ze daar rondloopen , om
haar koft te zoeken.

Als men de zelve gekookte ryft voor-
zet , let men 'er wel op , of zy daar var»

eeten , en die dat doen , dezelve kan
men gemakkelyk opvoeden j dog zy
doen dat zeer zelden, dat zy daar van in

't bywezen der Menfchen eeten , en die
dat niet doen willen , blyven zeer ma-
ger, of komen te ftervcn.

Zy tieren nog bell in een Thuyn
,

daar zy op de Moeskruyden aafen, klau-

terende nu en dan ook wel tegen deze
en gene llokken op, om by deze en ge-
ne bladeren te komen , die zy geernc
eeten. Ook aten zy , nu en dan de
vifch en krabbetjes , die in de Zee-ho-
renkens vallen , en die de Jongens ,

als zy die fchoonmaakten , weg wier-

pen , na welke zy ten eerden gewoon
waren te kruypcn , en die in hare holen
te brengen. Zy konnen zeer lang hon-
ger lyden , 't geen ik aan een Schild-

padjc ontdekt heb , dat , in de Kelder

zynde
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De Cro-

codil.

De Land-
Legu-
waan.

zynde , in een vat gevallen was , daar

't wel een half Jaar in gezeten had ,

zonder dat men bedenken kon , waar

van dit Dier geleefd had.

Zy grocijen zeer langzaam ) voor al

,

die men zoo in de Huyzen of Thuy-

nen opvoed.

De eycren der zelve zyn langwerpig,

als die der Slangen , dog fmaller.

De Inlanders eeten deze Schild-pad-

den niet } dan dat zy 't vleefch der zel-

ve nu en dan in eenige ziekte wel tot

geneezing gebruyken, voor al in zekere

gebreken , met welke een zoort van

kramp vergezclfchapt gaat.

Zy kan zig ook in 't water onthou-

den ,
gelyk zy ook zoo wel in de wa-

ter-Putten , en elders j in 't leven ge-

houden werd , aafcnde op 't llyk
,

Mofch, en de Vifchjens , in de Putten

groei jende.

Men heeft hier te Land een gevaarly-

ke ziekte , Penjakit Mangkajjar , dat is

,

de Makajf.xarfche ziekte genaamd , en by

de Amboineez.en^ met de naam van Enne-

moeri , dat is, Schild-pads- Euvel ^ be-

kend.

Zy treft beyde Mannen , en Vrou-

wen , zynde een zoort van een kramp

in de teel-deelen , die met een groote

pyn geheel inkrimpen , en hen , zoo 't

niet tydelyk geholpen werd , in levens

gevaar brengen.

Om die ziekte nu te geneezen
, gc-

bruykt men het onderfte deel van de

borft van dit Dier , 't welk gewreven,

en als een Poeder den Lydcr ingegeven

zynde , een groote uytwerking docd j

dog of de Inlanders (die zeer geheim met

al hunne zaaken, en voor al, diedeGe-

nees-kunde raken , zyn) 'er nog iet an-

ders by doen, is my onbekend.

Hier vallen ook Kaymans of Crocodil-

len in menigte alomme , welkers be-

fchryving wy voorbygaan , om dat dit

Dier by andere zeer dikwils bcfchre-

ven is.

Alleen moet ik hier maar by voegen,

dat ik 'er gezien hebbe van een uytne-

mendc groote , die ik van verre aan de

uytgangen der Rivieren heb zien leggen

bakeren in de Zon. en die wel zo, 24,
a 50 voeten lang waren.

Men heeft ook de Leguwaan alhier,

een Dier, ten declen naeenCrocodil, en

ten declen na een Hagedis gelykende , \

gefpikkeld.

200 dat men het tot beyde die zoorten
j

Deze houden zich mcefl: op 't Land

zou konncn brengen. Daar zyn Land-
j

in de ruygten, in en ontrent de Moeraf-

cn ook Water -Leguwaanen hier ; dog fenopj dog weten, gejaagd zynde, ge-

wy befchryven hier de Land-Leguwaan. i zwind in 't water te fpringen , houden-

Dit is een Dier, gemeenelyk vier voc- I de zich in de binnen-Waters , en Rie-

ten lang, zynde des zelfs lieert anderhalf ' vieren, gelyk de Caymans.

maal zoo lang, als 't lyf. Van kop ge- 1 De Land-Leguwaan flingerd zyn fteerc

lykt het zeer wel na een Kayman } dog l om de Boomcn , en houd 'er zich mede
vail aan de takken. Men

't verder lichaam na een Hagedis. Het
is zwartagtig van huyd , fyn gcfchubc

met geelc vlekskens over 't lyf, zynde
verder wat langwerpig rond van lichaam.

De fleert loopt heel Ipits uyt , is bene-

den rond , en boven hoekig , of wat
driekantig. De tong is lang, en in twee
takken, als die van de Slang, gelpleten,

welke dit Dier zeer lang uytfchiet, om
vliegen , of eenige andre dicrkens , 'er

mede te vangen.

De pooten zyn invyf lange teenen ver-

deeld, en met fcherpe klauwen van een
ongeiyke lengte voorzien , waar mede
dit Dier zeer rad weet op een Boom te

geraken. De oogen zyn zwart, cnlterk-

glinltcrende , ftaande dicht boven 't op-

perlle kinnebakken, agter 't welke men
nog twee kaale plekken , even of 't oo-

gen waren } zietj dog dit zyn des zelfs

ooren.

Kort agter de pooten heeft het over
dwcrs een groote fcheur , dienende tot

ontloozing van des zelfs vuvligheidj ook
legt het daar door zyn eyeren, die lang-

werpig, zacht, en geelagtig zyn.

Binnens-lyfs hangen die aan een eyer*

Itok , die met twee pypcn na de voor-
noemde uytgang loopt. Des zelfs vleefch

is wit en valt, by naalsHoendervleefch,
welkers fmaak 'er ook aan toegcichreven
werd.

Het is een byzondergneuwDJer, we-
tende ten eerllcn en zeer gezwind de
Hoornen en Huyzen te beklimmen ,

houdende zich meelt op 't Geboomte,
dat dichtft begroeid is, en voor al op de
Waringin- en Linggoa- Boomen , niet bo-
ven in de BofTchen zoo zeer , als wel in

en ontrent die, de welke na by de Rie-
vier-kant, en die ook niet verre van de
Huyzen zyn, alzoo zy by nacht wel ge-
woon zyn de Hoenderen en Endvogels
(daar zy op aaien) uyt hare Kotten te

halen.

Zelden kan men die levend krygen ,

vermits zy zoo rad zyn ; hoewel zy nu
en dan nog veel met llrikken gevangen}
dog meelt gefchoten werden.
Dog zy zullen zelden op de eerflc

fchoot nedcrvallen.

Die van dit flag in 't Water leven
,

zyn wei f a 6 voeten lang, wel zoo dik,
J^f

j^^*

als een been of dye, zynde verder rond-

van lyf, en uyc den zwarten en geelcn

ter-Legu-*

waan.
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De Naam

Men meft de zelve wel in de Huyzen
met Hoender- vleefch en Rylt , en de

Amboincefen maken 'er een lekkerny vanj

maar de Moorcn eeten die noit. Zy trek-

ken 'er 't dun vel van , koken die met
hunne Sajor ^ oï Spenagie , of braden dit

Dier als een Hoen ; ook zyn 'er Europia-

nen , die 't dan wel eeten , voor al de

Matroofen > ook fruyt men de Eyeren,

en eet die al mede.

De Maleijcrs noemen dit Dier Bo.ija

Hoetan , dat is , de Bofch - Cayman , de

Amboincefen ^ Boe-wa , ook noemen hem
andre wel Soa , Soa. De Spanjaarden

noemen dit Dier Iguwana , waar van het

Neerduytfch woord Legwwadn fchynd

ontleend te zyn. Op Sumatra heeft men
een kieendcr zoort, Cada genaamd; dog.

de rechte Leguwaan , die op Ja-va by

Mataram valt , werd Sarira , en op an-

dre plaatfen van Jaz'a Alanjawa, dog op

£a!i^ Jlon genaamd.

Schoon 'er tudchen deze Leguwaan,
en de preli-lndiefche ^ in opzicht van de

lengte, &c: ,^veel overeenkom ft is , is

'er nogtans ook een groot verl'chil tuf-

fchen die beyde : want zy is wel eens zoo

dik van lyf, aïsdejivhiijche. Ook heeft

de Weft Indijche over de rug doorgaans

een zaage, daar de Amhonfcbe rond, en

effen is. Ook verfchillen de verwen
,

en fpikkels, in die beyde, voor al aan de

Caribifche^ uytvoerig door de Heer Ro-
chcfori Hifi: Ant: fart: I. Cip. i j. y/?/;

2 bcfchreven.

Daar is nog een bv-zoort , by den In-

lander Lipainio genaamd , die wy by de

Letter H. in Prent vertoonen.

De Water Leguwaan krygt zomtyds

de lengte van een Man , en de dikte van

een Speenverken. De Honden konnen

die qualyk aanvatten , alzoo zy zeer fel

van zich bytcn ; fchoon hare tanden kort

zyn, 't geen de reden is , dat zy meeft

niet Roers gefchoten werden.

Dit fchynd een en 't zelve Dier met de

Ldcerta. Libyca te zyn , die de Arahien

Dzab noemen, en welkers vlees de oude

Arabiers zeer prezen ; hoewel deze La-

certa Ltbyca hvccder v^n lyf is, enmeerna

de Schildpad gelykt , die de Hebreen ook

ai' T'zap noemen. Bocbart in zyn Hiero-

rok: Part. i. Lih: \. C ip: i . houd de Le-

guwaan met de Lacerta Libyca en de.'Tzab

der Hebreen , nevens de Dzab der yJra-

hiers., voor een en 't zelve Dier , dat ik

niet wel toeftaan kan.

Het byt wel fel na de Honden, dog is

vry mak tegen een Menfch , die 't niet

licht bytcn zal , als men het maar ftout

by 't vel vat.

Het onderfcheyd tuflchen 't Manne-

ken , en Wyfken , beftaat meeft in de

groote alzoo 't ceifte altyd grooter is,

UI. Dfifi^

te weten, vier a vyf voeten lang, en een

dye van een Menlch dik , dat wy bevo-

rens wel voor een Water- zoort gefteld

hebben ; maar dat eygcntlyk de Manne-
kens zyn , alzoo beyde de zoorten op 't

Land en in 't Water zig onthouden.

Zy eeten ook zeer geerne hout-Wor- HaarfpyJ,

men , waarom zy ook veel met Sagoe-

Wormcn onderhouden werden. Tegen
den dag roept dit Dier gemeenelyk zeer

luyd, poe, poe
^

poe.

Daar is nog een andre zoort van Legu- De
waanen, die men de Kemphaan , of i^o^ Kemp-;

Soa Ajer , dat is , de fVater - Legmvaan ,
*^'^"*

noemd.

De gemeene Man hout dit Dier voor

't Manneken van 't voorgaande Dier ,

dog zy verfchillen zeer veel , ende heb-

ben ^ecn gemeenfchap metmalkanderen,
behalven dat ook elke zoort zyn byzon-

der Manneken en Wyfken heeft j ook
vind men 't Manneken van 't voorgaande

Dier zeer weynig , en de meefte gladde

Legu waanen, die ik gezien hebbe , zyn
Wyfkensgeweelt, en fchoon ik zelfniet

wet e een Manneken daar van gezien te

hebben, ben ik egter verzekerd , dat an-

dre , die dit Dier zoo wel kennen , als

ik, de Mannekens gezien , en zeer wel
onderfcheyden hebben.

De Kemphaanen in tegendeel werden
alle voor Mannekens gehouden, en daar

van heb ik zeer klaar en ondericheyden

de Wyfkens meer dan eens gezien.

De Kemphaan nu is veel korter , en
dikker \an lyf, dan de Wyfkens van de
bevorens befchreven Leguwaan , zyndc

zh a 5 voet lang.

De kop van dit Dier, den hals , en 't

voorlyf , maken ontrent f voet van zyne
lengte, het agterfte daar by genomen on-

trent de helft van dit Dier , en de fteert

alleen zoo veel , als het geheel lichaam
,

uyt. Ook is de kop korter, breeder, ea
dikker , dan het voorgaande Dier , en

met meer bulten voorzien , zynde zeer

fel van gezicht , en meer na de Kayman
gelykende. Deszelfs oogen zyn groot

en zwart , agter de zelve een ronde kaa-

le vlek in de plaats van de ooren, en bo-

ven op de fnuyt verneemd men twee on-

fcheydene neusgaten. Het heeft kleene

digte muyzcn-tanden; dog breeder, een

dikke tong, die rondagtig, en van onder

meeft, als die v.in de Schildpad , aange-

groeid is. Het lichaam is , als dat van

een Vifch, van ribben te zamen gezet j

dog die breeder, dun en buygzaam , als

die van een zeer jong biggetje , en met

weynig vlcelch bekleed zyn.

De pooten zyn , als die van de Legu-

waan; dog dikker, in vyf teenen ver-

deeld , en van dunne klauwen voorzien,

welke teenen aan weerzyden eenige vel-

^ H lekena
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lekens of vliezen , l.y na als de Water-

vogels, hebben , waar mede zy wa;ir-

fchynelylc gewoon zyn te zwemmen,
hoewel hare teenen niet aan malkanderen

vall; zyn.

De agterfte pooien zyn vry dikker ,

als de voorlle, en hebben ook Linger tee-

nen. De verdeeling der teenen is aldus:

aan de voorlle pooten is de voorfte teen

de kortfte , en m twee leden verdeeld , de

tweede daar aan volgende} heeft drie le-

den, de derde teen, vier, en de vierde,

(die de langfte is) vyf leden ; dog de vyf-

de, ftaande wat verder van deandrenaf,

heeft wederom drie leden, en is de derde

in lengte gelyk.

Aan de teenen van de andre pooten is

de zelve verdeeling, uytgenomen dat de

agterfte teen vier leden heeft.

Aan de binnen- zyde van de agtcr-heu-

pc ziet men eenige ronde fchubben , als

oogen , die elf a twaalf in getal, en die

't Dier (zoo het fchynd) in 't klimmen

behulpzaam zyn. Kort agter de agterlle

pooten itaat over dwers die fchcur of

opening, als aan deLeguwaan, die rond

werd, als 't Dier eycren legt.

Van den nek af langs de geheele rug is

een doorgaande vinne, als een Raag van

gedaante , die op zommige plaatzen in

korter doornen ,
gelyk de ganfche plaats

tuflchen de beenen op andre plaatzen ook

wel in langere verdeeld is. Inzon-

derheyd kort agter de agterflc pooten

ryll die vinne wel twee duymen breed

,

vertooncnde zich by na , als een kam

,

die het Dier opzet, en zich wel een agt-

fte deel van het Dier uy tbreyd. Het on-

derfte van des zelfs iteert is rond.

Het bovendeel heeft twee doorgaande

fchcrpe ruggen van fchubben, die zeer

digt aan een ftaan. Aan 't onder- deel

ftaan de fchubben ook wel in rijen dog

die zyn niet Icherp. Het ganfch lichaam

is vol kleene fchubben, die dicht op een

ilaan ; dog aan de pooten (daar zy zich

in rijen vertoonen ) aan de fleert, en aan

de fnuyt , zyn zy wat grooter. Die ik

van dit Dier gezien heb , hadden geen

kwabbe, of wannen, onder aan den hals.

De verwe van de huyd is donker-

zwart, met geele vlekken, daar gelyk

als eenige breede merk-teckenenopilaan,

die ontrent den hals groenagtig zyn. De
kam, die hy opzet , en die zig als een

Zaag vertoond , is zwart en geel-verwig

,

en de buytenfte kanten trekken na 't

Purper of Violet , en aan den buyk des

zelfs trekt het na den grauwe ; dog de

flaart is zwart.

Als dit Dier leeft , is de buyk ook
altyd brecder , als aan de Lcguwaan.
In zyn lichaam heeft hy veel t' zaamge-

rolde darmen. Het vlecfch des zelfs is

In Prent

zeer wit, zoet, en gcyl van reuk , byna
als dat van de Bokken, of Geyten.

In 't lyf heeft hy geele eyeren, in twee
byzondre eyerflokken vergaderd , en in

twee ruyme pypen verdeeld , die in de
rechten darm dicht by de fchcur eyndi-

gen, maar de eyeren, gelegtzynde, zyn
langwerpig en wit. Het middelfcliot

,

of Dw.phragma , legt tuflchen de voorflc

pooten. Hut hert is klecn en driekantig,

de lever is langwerpig , en fmal
, gelyk

als een-mild, en daar aan is een rond gal-

blaasje: De long is kleen , en van een
roode verwe , die wat na 't loodvcrwige

trekt. De Mage is nauw , en wit , zyn-
de bezet met ecnig dik vleefch , en zeer

wel na een darm gelykende ; dog zyn
kronkcldarm , die over dwars legt , is

wyd en flap, waar in ik de zaaden of be-

zien van de Frittcx ^quatictts , en eenige

kleene geele half- doorfchynende fteent-

iens gevonden hebben , behalven welke
hy ook eenige Wormen , wel wat na

Duyzendbecnen gelykende, (dog niet

van de vergiftige zoort zynde , of die

zoo een pynelyke fl;eek geven) ingeflokt

had.

Wy vertoonen dit Dier hier na 't leven

afgoteekend
,

gelyk dat by de Letter I. vertoond.

te zien is.

Het onthoud zig meefl: ontrent de Plaats.

Rievieren en zoete Wateren ; hoewel 't

ook wel op 't Land komt} dog 't is niet

gewoon op hoogc Boomen te klimmen.

Ook legt het zyn eyeren ontrent de Rie-

vieren in 't zand , en wel byzonder on-

trent de Eylandekens , of Zand-plaaten
,

die men hier en daar in de Rievieren wel
ziet.

Men noemd dit Dier de Kemphaan, Naam deS

of de gekamde , ook wel de wilde Wa- ^elfs.

ter- of Ricvier-Leguwaan.

De Mannekens en Wyfkens van dit

Dier hebben geen eenerley kam , en ver-

fchillen ook merkclyk in gedaante , en
teekening van haar verw : want het Wyf-
ken (dat altyd kleender is) heeft een
doorgaande lage kam , die zig nergens

hoog verheft } maar de kam van 't Man-
neken verheft zig zomtyds in 't midden
op den rug , zomtyds by de agterflie poo-
ten, en by 't begin van de fl:aart. Ook
is het Manneken veel fraeijer gemengeld
van verwe , en fchilderagtigcr van tee-

kening, als 't Wyfken.
Het kan de lage Boomkens , by de

Rievier-kant ftaande, beklimmen} maar
als het Menfchen of Honden gewaar
werd , fpringt het ten eerften in 't Wa-
ter , verbergende zig onder de Klip-

pen en Steenen hier en daar, alwaar men
het zeer licht vangen kan , als men hec

maar ftouc aantaft , alzoo 't zeer dom ,

vreesagtig , en niet gewoon is te by-
tcn.
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DeAm-
bonfche

of Mo-
lukfeClu-

ten , als 't gevat werd , zynde vry ge-
makkelyker, dan die te voren befchreven
Leguwaan, te vangen.
Men vangt dit Dier ook wel met ftrik-

ken. Men pryft des zelfs vlecfch boven
dat van de gemeene Leguwaan , hoewel
't vleefch dezer Dieren nader Schild-

padden j dan Hoender-v leefch, gelykt.

Geen Moor zal 'er van proeven j dog
de Chriftenen , en voor al , de Ceramfe
Mfoereefen , ceten het zeer geerne.

Deze Kemphaan gelykt vry beter na
de fVeJl-Indifche, als onze rechte Legu-
waan.

Jn Amboim heeft men de rechte Cha-
mcleon niet } maar wel een baftaart zoort

;

lUKicv^iu-
^°^wel de onze dit Diertje al mede de

xnaeleon. Chameleon , om dat het 'er wel wat na
gelykt, noemen.
De gemeene gelykt eenigzins na een

Hagedis , dog zy is ranker , en mager-
der van lyf, dat driekantig is, loopende
de rug van de magere zyden fcherp toe,

boven op wellie rug een fcherpe fyne
zaag is. De kop loopt ftyl en fchielyk

vry fcherp af, by na als die van een

Hagedis. De bek is met kleene tande-

kens bezet. Het is groot van oogen
,

die met veel kringen omzet zyn. Upde
kop tuflchen de oogen heeft het Dier
een kuyltje, maar geen kam, of kroon,
gelyk de rechte Chamxleon heeft. De
nek is wel het (lerkft gelyk als met tan-

den van een zaag bezet. Agter den bek
heeft hy twee gaten , hem voor ooren
dienende , onder de keel is een kwab-
be, die al mede getand , of als een zaag,
is , welke hy in trekken en ook opbla-

zen kan , zoo hy maar wil. De zyden
van den buyk , zoo wel als de rugge

,

zyn al mede als met een fyne zaag of wel
zulke fchubbetjens bezet , die men ook
aan de zyden van de pooten verneemd.

De huyd des zelfs isruyg, zynde Iteets

fyn gefchubt. De pooten zyn in vyf

8J
Manneken, en by de Letter, L.hetWyf-
ken.

lange, dunne, buygzame teenen , met
klauwtjens bezet , verdeeld. Het Dier

ziet nors , ftuurs, en vry fel van gezigt,

even eens als of 't iemand drevgde te by-

tcn. De fteert is wel rykelyk tweemaal

zoo lang , als 't lyf van 't Dier , zynde

rond, en uyt veel fcherpe kanten beftaan-

de , en na 't eynde zoo dun als een

draad uytloopende.

Het is altyd ongemeen koud. De zy-

den des zelfs beftaan uyt dunne ribbe-

kens , by na als de Vilch-graaten , die

men zeer wel tellen kan , als het Dier

zyn adem op, of nederhaald, 't geen het

zeer dikwils doet , by na gelyk men aan

Menfchcn , die kort -ademig zyn , wel
ziet.

In Prent Men ziet dit Dier by de Letter K.
vertoond, higf na 't leven afgeteckend , zynde 'c

'

De naam van dit Dier is de Jmhonfche d„ ^^j^
ofyT/oM^fChamaileon, om dat het in de naam.
Moluccos mede valt, dat weynie van dit
verfchild.

^

De gemeene Chamjclcon (die ik aan de onder-
Kaap de GeedeHope gezien heb, ) is lang- fcheyd
zaam van gang , deze daarentegen zeer ^"^ ^"

rad, bewegende zich met het lyf, wer- chamï"
waards het Dier wil. Eon?

'

Het onthoud zich op de Eoomen
,

fpnngende meer , dan dat het kruypt

,

van de eene tak op de andre zich zeerge-
zwind begevende. Ook leeft dit Dier
met van de lucht (gelyk men geloofd)
maar van Vliegjens. Al wat het met de
tanden vatten kan , houd het zeer vall:;

weshalvcn men het in de nek aangrypen
moet, als men niet wil gebeten zyn.

Ik heb 'er eens een eenige dagen
in 't leven gehouden j dog de Mieren
hadden hem doodgebeten. By 't ope-
nen des zelfs vond men een langwerpig
ey, langer dan een Duyven-ey j dog niet
boven een pink dik, in des zelfs lyf.

Ook heb ik niet bevonden , dat deze
doorgaans zoo van verw veranderd , als

wel de Afrikaanfche en andre j hoewel ik
'eregtcr eenige gezien heb (en vooral
die in de Uliaflers vallen) die zeer door-
fchynende van lyf zyn , en die verfchcy-
de couleuren van kleeden , daar men ze
opzettede , aannamen , dat hy ook niet
deedt, zonder zig eerfl; op re blazen.

In tegendeel ziet men aan de Chame-
leon

, die op Hoewamohel valt
, ganfch

geen verandering van verwe , gelyk die
zich ook noit opblaaH , hoewel hy me-
de, gelyk die van de Uliaflens, zeer wel
na Ys gelykt. '

De ^<ï/;/?/;cCham.Tleon veranderd ook
van verwe

, gelyk dit voor al het Wyf-
ken van de Ambonfche doet, nemende de
verw van dat geen , daar 't opzit, aanj
zit het op een blad , zoo werd het Groen

j
zit het op een zwart kleed , zoo werd
het zeer bruyn en donker van couleur ,
en zoo 't op de fchors van een Boom
zit , kan men het kwalyk van de zelve
onderfchcyden. Egter neemd het mecfl
de groene, graeuwe, en zwartagtige cou-
leur aan.

Men heeft ook nog een zoort van
Chama:leons, diens zage, of kam, inde
nek vry grooter als deze is , die men
voor het Manneken houd.
Ook is hier bekend een vliegende Cha- De Vüo^

msleon, hoewel die zeer weynig gezien S^'"^=

werd. Dit Dier is veel kleener , dan 't
^°°""

vorige , zynde deszelfs lyf maar een
hand breed lang , en de flaart tweemaal
zoo lang, als 't lyf. Het is ook vry klee-

ner van kop, en nog ftcyler , ook zeer

Nn z ftuurs
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fluurs otii 't aan te zien , en viy knob-

bclagtigcr, dan 't vorige, hebbende bo-

ven de oogen veel knobbeltjens, en daar

tuflchen ook eenige deukjens of putkens,

eenigermaten na een kroontje , als dat

van de Chamaeleon
,
gelykende. Het is

kort van pooten , en lang van teencn
,

hoekig van lieert (gelyk de voorgaande)

dog in allen deelen kleener. De vlerken

zyn , als een dun velleken , met vier rib-

betjens doorregen , die zig in mindere

aderkens verdeden , by na ais de vlerken

van een Vleer-muys , zynde verder met

graeuwe en zwartagtige vlekken bezet

,

die zicii by na als de vederen van een Vo-
gel vertoonen. Deze vlerken zyn aan de

voorlle pooten , en aan de zyden des

buyks , vatl , en als dit Dier zit , houd

hyze tegen 't lyf aan te zamen gevou-

wen , even eens als de vogels hare vleu-

gels doen; dog als hetfprmgenwil, dan

breyd het die uyt , en vliegd 'er mede
van de eene Boom na de andre.

Het lichaam van dit Dierken is don-

kerder , dan van 't vorige , trekkende

wat na 't Spaanfch groen , en zynde als

tnet zwartagtige ilreepen of linien 'gewa-

terd.

Onder de keel heeft het een kleen

•wannetje , dat het opblazen en inhalen

kan. Aan 't lyf kan men geen of wey-
nig verandering van verwen gewaar wer-

den, waar op men 't zelve ook nederzet.

Het onthoud zich in de Boomen on-

trent deHuyzen, voor al op de Limoen-
en andre vrugt-Boomen, aafendeop klee-

ne Wormkens, even als de voorgaande,

ook kan men niet befpeuren , dac zy ee-

nig ander voedzcl , dan dit, hebben.

DeVlic- Onder de Dieren, die veel verwonde-
gcnde ring verdienen , heeft men 'er hier een,
Hagedis. ^.^^ 5y ^^.^^ Inlander, en ook by ons , de

vliegende Hagedis genaamd werd.

Zy is niet grooter , als een gemeene
Hagedis , dog zy vertoond zig egter wat
grooter , als andre , wanneer zy hare

vleugelen uytgcfpannen heeft , die zy an-

ders aardig tegen het lyf weet te bedek-

ken , en met welke zy gewoon is zeer

fnel van de cene tak en Boom op de
andre te vliegen.

Men ziet de zelve zeer zelden , en

daarom werden zy voor een zeldzaam-

heyd by deze en gene Lief- hebbers be-

waard. De vleugekjens , die eygentlyk

als vlerken zyn , heb ik bevonden eenig-

zins gemarmeld en fraay geteekcnd van

bruyn en geel te zyn.

De gemeene Hagcdiflen zyn hier in de

Huyzen zepr veel tegen de muurcn , en

Zolders te zien. Zy is groen van lyf,

zwart gelprikkeld en zommige zyn ook
witagtig. tien zeer bekend Diertje ; Dog 't

erfchikl veel van de andre. 't Heelt aan

de pooten vyf klauwkens , die niet (als

in de andre Hagediflen) van een afgezon-
derd ; maar met een veileken aan een , en
van onder gerimpeld zyn , waar mede
het zig, tegen een zolder loopende, vaft

houden kan. Zy zyn dood-koud , en
willen niet aangekeken zyn , of loopen
dan aanllonds weg. Van de drek van dit

Dier, onder Tabak gemengd , is zeker
Man op Ilila van zyn Hoer zonder
haren toleg , vergeven , en gcftorven ,

waterende niet dan bloed. Zy deed het

egter op raad van een Moor , om hem te

llerkcr op haar te doen verlieven.

Jk hcbbe van dat flag van HagedifTen
'er veel, en veclerley > dog zonder vleu-

gels, maar zeer Ichoon geteekend
, ge-

zien j weshalven men van de zelve , des

genegen zynde , zeer veel zou konnen
ichryven , indien wy niet voor hadden,
om van elk maar iets, en 't voornaamllc
te zeggen , alzoo anders dit werk zoo
merkelyk hier door zou vergroot wer-
den, dat het den Lezer 70u konuen ver-

drieten. Om 't welke voor te komen,
wy hier maar van eenige van de voor-
naamÜe zoorten fpreken ,. die wy mey-
nen genoeg te zullen zyn' , om dg
nieuwsgerigheyd van den Lezer te vol-

doen , en te gelyk ook , om hem kennis

van het noodzaakelyklle, dat wy oordeel-

den niet wel te konnen voorbygaan , te

geven.

De Pandangs-Hagedis verfchild in ge-
daante niet veel van de gemeene. Zy is

negen duym lang, zynde de helft voor 't

lyf, en 't overige voor de ftaart gere-

kend. Het hoofd is breeder , als 't lyf,

plat , en by naa driekantig. De bek
loopt fpits toe, de oogen zyn groot , en
uytpuylende , van verwe als 't lyf, dat

licht Kallanie -bruyn , dog na den rug
wat donkerder is, Uver de gehcele rug
liep een witte firecp , een ilroo breed

zynde , die zig op de kop in tween ver-

deelde, en ieder deel eynJigde in de oo-

gen. Agter loopt die een vinger-breed

op de fteert, daar hy breeder werd , en
eyndigd. Een vinger-breed 'er agter ftaat

een witte kring ontrent twee ftroo-halmen

breed , en zulke ftaan 'er vyf tot by na

aan 't eynde, zynde de ftaart dun en rond

aan de Hagedis. De pooten zyn in vyf

teenen verdeeld , en hangen met veile-

kens aan malkanderen , zynde met kor-

te fcherpe klauwen bezet.

In de bek heeft dit Dier fcherpe klee-

ne tandckens, en een fpitzetong, en des

zelfs fnuyt van de neus is rood. Men
ziet dit Dier zelden, en als men 't vind,

zit het gemeenclyk op de Bladeren van

den Strand- Pamlatig.

Men heeft hier ook eenDienjc, by de

Makijers Bingkarong genaamd , en een

zoort

De Pan-
dangs-

Hagedis.

Deklce-
r.cBing-

kaïons-
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zoort van een Hagedis , dog dikker

van lyf, en wel lo a iz. duymen lang.

Van kop gelykt het wel wat na een

Leg'.iwaan , zynde plat , en niet breed.

Het heeft een redelyke groote bek ^ met
ydele tanden bezet , die 't zoo vaft toe-

hou jen kan , dat die niet wel , als met
moeite, op te breken is. Het heeft een

breede tong , die zwart is , en de oogen zyn

langwerpig , agtcr welke het twee ga-

ten , in de plaats van de ooren , heeft.

Het lyf is breed, en by na vierkantig.

De ftaart is kort, rond, en Homp aan

'teynd, hebbende nog een byzonder lid,

als een klcen lleenken.

Over 't ganfche lyf is 't bedekt met
dikke fchubben, die uyt den graeuween
zwarte glinllercn. De pooten zyn kor-

ter, als die van de Lcgu waan, ook rond,

en in vyf lange tecncn verdeeld. Zom-
mige zyn vuyl-geel van couleur , met
zwartagtige banden of ilrecpen over de

rug, aan de zyden als gcbruyneerd ftaal

zig vertoonendp. Verder is dit Dier by-

na even eens, als 't vorige, behalven dat

deze een dubbele fleert heeft , alzoo het

boven op zyn lieert een vleefchagtige uy t-

wafch heeft , die fchuyns na agteren

ftaar , even als men aan de Vifch , die

men dePyl-ftaart noemd, zietj dog niet

fcherp , nog llekend zynde. Tuffchen

dit uytwafchje , en het uyterfte van 't

lyf, ziet men aan zommige aandelinker-

zyde van de ftaart nog een diergclyke

uytwafch ; dog kleener en fcherper.

Het heeft weleen vergiftig gebit; dog
is gewoon langzaam te byten , en by na

niet, dan als 't getergd werd.

Het onthoud zig in en ontrent de

huyzen in de ruygte en kruyden , daar

ontrent zynde ; en voor al in donkere

Combuyzen , Kook - huyzen , en Keu-
kens , daar 't voor zich Holen in de aar-

de maakt , om voor de Katten bcvryd te

zyn

;

Daar zyn 'er , die 't voor een Diertje

houden , dat geen fchade doet ; dog dit

is anders bevonden •, want al , wat door

dit Dier gebeten is, verrot, en werd ten

eerlten Hinkende j ook zullen de Endvo-

gcls, indien zy maar van des zelfs aas ee-

ten, ten eerrten fterven , waar uyt blykt,

dat 'er iets in dit Dier is , dat vergiftig

en doodelyk wezen moet.

Die 'er van gebeten zyn , zullen zig

ftrax in 't koud water dompelen , en de

beete verbinden met de fchors van de Lc-

moen fwanggi , wiens reuk deze Dieren

niet verdragen konnen. Om welke re-

den veel Inlanders , in 't Rofch zullende

gaan, cnbckommcrdvoorditDier, hun-

ne voeten met die fchorze bewinden
,

verzekerd zynde*, dat zy 'er dan geen

nood van hebben.

'5

srootc

Dit is de kleene , die wy dus verre be-
fchrcven hebben, buyten welke 'er ook
de groote Bingkarong , die veel grootcr „

^
en ichadelyker, dan de vorige, is. Deze Bingka-
is wit en zwart geteekend ; en zommige rong.

der zelve zyn Goud-geel van verw. Dit
Dieris zeer vergiftigvangebit, cnbrengt
ook iemand met zyn lieert een vergifti-

ge Heek toe. -

Men heeft ook een Tsjitsja Bingka-
rong , die ruyg en gefchubd over 't lyf
is, hebbende een lange bruynagtige en
grauwe gemengelde Haart. Deze hou-
den zig meeft in 't Bofch op.

Indien men alle de Slangen, die hier, pe ^^^o-
en op de Eylanden hier omllreeks , zeer la- Slang,

veel vallen , befchryven zou , had men
alleen daar toe een groot Boek van
nooden. Wy zullen dierhalven maar die

gene , die 't meed by den Inlander bé- •

kendzyn, opgeven.

De Petola- Slang valt nu hier overvloe-
dig; dog ïs hier met i\tChineefcbe ofJa-
z'aanfche Barken overgebragt. Zy is nit

een van de gemcenlle. En die ook tot

een ongelooflyke lengte groeid. Gemee-
lyk is zy agt, thien a twaalfvoeten lang,
zoo als zy veeltyds in de huyzen komtj
dog in 't Bofch valt zy doorgaans groo-
ter , en hoe dieper in 't Gebergte , hoe
grooter.

Ik heb 'er een gezien , die agter 't

Huys van de HeerL&ndvoogd in 't Hoen-
der-kot (alzoo dit Dier op End vogels

en Hoenderen aall) gevangen , en wel
1 8 a lo voet lang was. Ook heb ik 'er

een van 24 a zf , en 't geraamte van een,
die wel 36 voeten lang was

, gezien.

A°. 1706. is 'er een op 't Voorgeberg-
te van Soya gevangen , die van dikte als

een Menfch in zyn middel , en die aan
een hert , dat zy inzwclgen wilde, ge-
Hikt was.

Dit was een vreezclyke Slang , die

door verfcheyde menfchen moeH voort-

gefleept werden, en die een Vore in den
grond, even als een zware balk, die men
'er ovcrfleept, naliet.

Zy zyn gemcenelyk zeer fchoon ge-
marmeld van teekening , ten dcele geel,

ten deele zwart of bruynagtig van verw j

dog ganfch niet vergiftig.

A». 1676, wierd 'er een boven aan ien
Olifant van 17 voeten lang, en ly duy-
men in de dikte, door vyf Slaven gevan-
gen.

Men bevond ontrent twee voeten ver-

re op de Heert een gat , waar door dit

Dier vuyligheyd looH , en daar ontrent

twee knobbelkens , waar onder twee
klaeuwen verborgen waren*, gclyk zy'er

ook nog twee boven aan de borft had

,

die men egter zelden aan de dooden vind.

Deze gebruyken zyzekerlyk, om daar

Nn 5 mede
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mede de Boomen te beklimmen, die zy

,

dood zynde , onder hare fchubben ver-

bergen.

Deze Slang was wit en zwart geipik-

keld over 't geheele lichaam, dog hier en

daar met wat geel en bruyn gemengeld.

Aan de buyk was zy meelt wit , dicht

gcfchubd, cgter vry glad , zoo dat men

de fchubben kwalyk openen , of opkry-

ken kon.

Die van deze zoort nog met oud zyn,

zyn vuyl-bruynvanverweover'tlyf, met

\vitte en zwarte oogen op 't zelve getee-

kend , daar hier en daar geele vlekjens

door loopen, even eens gelyk zig diege-

fchilderde Sarafa en Petola kleeden , daar

zy denaam na dragen , vertoonen. Van

't gat af loopt de Itaart toe , als die van

vCcn Aal. De kop is niet zeer groot na

3c lichaam ; dog aan de zelve is te ver-

wonderen , dat zoo een kleene bek zich

zelven zoo wyd opfcheuren kan , dat zy

geheele Beeften en Menfchen weet in te

zwelgen > dat zy onmogelyk zou konnen

doen, zoo zy 't onderfte kaake-becn (ge-

lyk men verzekerd waar te zyn) niet als

een waeijcr wift uit te zetten j een zaak,

die daarom zeer weynig te ontdekken is,

om dat de kop meeften tyd in Hukken

gekapt, en vermorzeld werd.

De lift van de voornoemde Slang, om
deze of gene Dieren te vangen , hebben

de voornoemde Slaven mede ontdekt

:

want terwyl zy op een heuvel ftonden

hout te kappen , hoorden zy beneden in

de Valey een groot gedruys , even eens

of'er een hert, of wild Verken, liep.

' Dit dce hen daar na toe loopen , en zy

bevonden , dat een groote Slang met

een wild Verken worltelde.

Pus te voren hadden zommige klaar

gezien , dat de Slang haar kop op een Boom
gclegt had, alwaar zy de fprong van het

Verken afwagte ,
gapende zoo vervaar-

lyk , dat het Verken , dat bot op de

zelve toeliep , dryvende de Slang in de

muyl fchoot , zwelgende dit allenskens

in } dog , wat nader komende , zagen

zy , dat de Slang de kop van dit Verken

algeheel na binnen getrokken had , in

zoo verre, dat zy nu al bezig was om 'er

ook de voorfte pootcn in tekrygen; dog

dit Verken wrong zig ook in zoo veel

bogten , dat zy al verfcheyde malen mal-

kandrcn tegen de grond flingcrden.

Een van die Slaven, een Rotinees (want

die van 't Eyland Roti verftaan zig zeer

wel op het Slangen- vangen) ftak dit Dier

met een dikkepaal in dat gat ontrent de

ftaart , waar op zy 't Verken (dat al half

dood was,cn 't geen deJongens vorder dood

ftakcn) los liet. De Slang liep met de-

zen Rotinees , die deze paal niet los laten

wilde , eyvcrde na de Rievicr , aan wiens

kant dicht by 't Water een groote Spe-

lonk was, daar zy na toe haaltede } dog
de Rotinees hield haar zoo lang tegen ,

tot dat een van zyn makkers by hem
kwam , die de zelve een kap in de kop
gaf, waar aan zy llierf,

In Banda op 't Eyland Rhun , anders

Poelo Rhun genaamd , is , niet lang voor

A°. 1687. een van die zoort van Slangen,

gevangen , die van zulken uytnemende
lengte en dikte was, dat agt Matroozen
'er werk aan vonden , om die maar voort

te flepen , latende een Vore in 't zand

na, die zeer verre de Vore van een zwa-
re Klappus-Boom overtrof. Zy was
door 't inzwelgen van een Hert , alzoo

'er de horens niet in wilden gaan , en ten

deelen ook door des zelfs huyd ftaken

,

geftikt.

De Menfchen , Honden , en andre

Dieren , is zy gewoon eerft dood te wrin-

gen , waarom zy ook wel de wringer

,

of de wring-Slang, genaamd werd j hoe*

wel dit den aard van ^>ieell alle Slan-

gen is. Dierhalven is 'er niet beter

voor een Menfch , als de zelve op hare

bogten met een mes in ftukken te fny«

den , dat hen ten eerftcn hare kragt van

wringen benecmd.

Zelden egter doen zy menfchen aan }

maar loeren meeft op de Hoenderen en
End vogels } ook zyn 't goede Rotte-van-
gers , en de Cbineefen voedenze , kleert

zynde, in hunne Huyzen en Jonken op. Ja
veel Inlanders zullen de zelve om geen

zaak ter Wereld dooden, zeggende, dat

hy, die het doet, niet lang leven zal.

In de tyd van de Heer Alarville wicrd Sfidzame

'er in 't Kafteel Fi^oria een groote 6^^'^''f"
Cl • j 17 j met Slan-
Slang m de wooning van zyn Ed: gevon- „£„,

den, en op zyn bevel ( hoewel zyn Sla-

ven het hem zeer afriedden) gedood. De
Inlanders, dit gehoord hebbende, voor-

fpelden zyn Ed: , en alle die van zynen
Huyze , een zekeren dood binnen korten

tyd. De Heer lachtedaargemeenclyk me-
de j dog 't is zeker, dat zynEd:, cnver-
fcheydene in zyn Huys , kort 'er na
ftierven. Dat zy nu van het dooden de-

zer Slang zouden geltorven zyn , zal

geen verllandig Menfch gelooven j maar
wel dat men, om zyn zeggen te bewaar-
heden , en tot ftyving van 't bygeloove
der onnoozelen , dien Heer , en de zy-

nen, wat ingegeven heeft , daar zy kort
daar na van geltorven zyn, dat ik 'ervan

geloove.

Ik heb 'er in de tyd van de Heer Scha"

gen een van 17 a 18 voeten in de groote

Galdery zien leggen,die wonderlyk ichoon

getekend van vel was, en heerlyk met groe-
ne, geele, flaeuw-zwarte , en blaeuwe

ftrepen door een gemarmeld , waarom
zyn Ed: de zelve ook uitfchilderen liet.

Het

I

i

I
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Het is my op zekeren togt , tuflchen

ILctoenio en de Pas Bagui^ala
, ge-

beurd , dat wy op den weg zoo een Oe-

lar Petola , oï' Petooi- Slang , zagen leg-

gen , over welke eenige van myn dragers

een vry wondcrlyken fprong metmy, en

mynen draag- ftoel , maakten, waar van

door my de reden gevraagd zynde , zy

my zeyden dat 'er een Slang was , waar
op ik hen gebood de iloel neer te zetten,

en dezelve dood te flaan.

Ik nam dierhn.lven een dikke tak van

een Boom , dat ook anderen deden ; dog
wy konden die niet dooden. DeMeefter
van Hoetoemoeri zey my , dat die Slapg met
geen dikke (lok j maar wel met een Gabba
Gabb.i^ of tak van een Xagoe-Boom (die

zeer licht, en vol lucht - gaatjens is,)

kon dood geflagen werden zoo men de

kop daar mede maar trof, alzoo dit licht

hout die eer , dan een zwaarlluk houts

,

vermorzelen zou.

Dit fcheen my onmogelyk , dog het

wierd my korr, daar aan getoond : want
dat de zware flagen van andre met een

dik hout niet hielpen, had ik gezien, en

zelfs bezogt ; maar nu zag ik maar wey-
nig lichte flagen met een Gabba Gabbatje

op de kop van de Slang geven , en zy

was aanftonds dood. Wat hier van nu
de reden is , wete ik niet j ten zy 'er in

de Gabba Gabba zelf iet , dat men den

aard van dit Dier niet over een komt , en

doodelyk is, te ontdekken zyn.

Die zulk een Slang in hunne Huyzen
hebben , zullen die , al zyn zy ganfch

niet bygeloovig , niet dooden , om dat

zy de Rotten, die 'er op de Zolder zyn,

zeer net weet te vangen, latende die zon-

der zich te verroeren , over 't lyf loo-

pen j dog zoo als zy van de kop fprin-

gen , hapt de Slang toe , en weg is

de Rot } daarom- werd zy ook veeltyds

de Rottevanger genaamd.

Zoo lang zy voedzel boven vinden
,

onthouden zy zich daarj maar als 'er niets

meer voor haar is , komen zy wel na be-

neden , hoedanig 'er eens een van myn
Zolder op een Zoldertje ontrent een

fteek-trap gekomen was , daar zy onder
de muylen en fchoenen als een Scheeps-

touw , in verfcheyde bogtcn , met de
kop in 't midden , opgefchoten lag

,
ge-

lyk wel mecft hare gewoonte , en voor
al in 't Bofch , is, flaande daar het cynde
van haren fleert om de tak, of ontrent de

Wortel van een Boom , en leggende dus

in bogten opgefchoten , met de kop in

-'t midden zeer wel bewaard , van waar
zy dan zich zelve in een oogenblik op 't

een of 't ander Dier , en zomtyds ook
wel op deze ofgene Menfchen , weten te

werpen , als men zou meynen 'er nog
verre van te zyn.

AMBOINA. i8^
Ik belaflte aanftonds de voornoemde

Slang, die al fraey lang was, te dooden,
gelyk myn Jongens deden > dog zederc
die tyd wierden wy meer, dan te voren,
van de Rotten geplaagtj zonder dat ik,
of iemand van de myne , geftorven zyn i

daar de Inlanders over verbaaft ftonden,
die daar -niet wiflen door te geraken, dan
alleen met te zeggen , dat zy geloofden

,

dat de Duyvel , of de Geeft , die in die
Slangen regeerde , zoo veel macht niet
over een Predikant , als over een ander
Menfch, had.

Ik zey, dat het altemaalmaar vanhaar
bygeloof, en van deze en gene Konftena-
ryen van die gene, die hen ditwysmaak-
tcn, kwam j maar dat het anders maar
enkel opgeven , zonder eenige grond of
mogelykheyd , wasj dog met botte Men-
fchen, in welke het bygeloove reeds zoo
diep ingeworteld is, is het vrugreloos te

redeneren , alzoo zy geen begrip daar
van hebben , en nog blinder door hun
bygeloove werden.

Dat de Chineezen deze Slang in hunne ,,, ^ ,

Huyzen met eyeren, enz. opvoeden, aan- dienfuer
bidden, eeren , en zeer plegtclyk , als Chinec-

zy een reyze zullen doen , op hunneJon- f^"-

kea mede nemen , en met een groot ge-
rammel van bekkens na , en ook voor 't

voltrekken der Reyze , van boord bren-
gen, is een bekende zaak, en zy zullen

zonder de zelve geen Reyze onderne-
men, vaft-ftellende, dat die andersonge-
lukkig voor hen uytvallen zoude.

Dat de Alfocreezcn de zelve eeten ,

hebben wy bevorens al gezegt. Veele
zoeken ook zeer na haar vet , dat bevon-
den werd zeer heylzaam , en van groote
nuttigheyd in de genccs-kunde te zyn ,

wanneer 't van jonge Slangen is, en, ge-
fmolten zynde, bewaard werd, dat noic
ftold 5 dog zoo 't van een oude Slang
is , werd het wit , en als Boter , ook
garftig, en fterk van reuk. Dit is hcer-
iyk tegen veriluykte leden.

Daar zyn 'er, die de pooten dezer Slan-
gen by zich dragen , om gelukkig in 't

ipeelen te zyn ; dat waarfchynelyk net
zoo veel helpen zal , als dat zommige de
tong by zich voeren , om welfprekende
te werden.

Daar zyn 'er ook , die van een fteen , Slange-

die deze Slangen of zommige onder de Steen,

zelve , in haar hoofd voeren zouden

,

fpreken. De Inlanders noemen die fteen

Comala Oelar , of de Carbonkcl-fleen der

Statige , zynde de heerlykfte onder de
Robynen. Men kan hier over na zien

het 3''= Boek j-8 Gap. van de ylmbonfche

Rariteyt - Kamer van de Heer Ritmphius
,

die verfcheyde opmerkkelyke zaakcn
,

hier toe behoorende , aanhaald. Gelyk
deze Yflelyke gedrogtcn byzonder groot

op
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0^ Boero 4 a 8 vademen lang , en

als een zware Boom dik , wie en zv/art

gevlekt, ontrent Tomahoe vallen, alzoo wift

zekere OrangKaja wel eer te zeggen, dat

hy zoo een Slang had helpen de kop af-

kappen , waar in hy een AJiftika Oelar
,

of Slangen-fteen ^ tuflchen 't hoofd en

de ruggegraat gevonden had , die by dag

by na wit, of aU blceke Barn-lken , en

by nacht vuyrig was. Hy had die Heen

toen nog > dog wilde dezelve niet toonen •,

waarom niemand der onzen, die 'c hem
hoorden verhalen , dit wilde gelooven.

Ik hebbe bevorens een ander geval

van zulk een Comala, verhaald , zoo van

zeker Man opllonimoa^ die 'er een gehad

haddej maar diehyby zekere brand kwyt
geraakt was , als ook van die fteen , om
welke de tegenwoordige Koning van

Batsjan by myn tyd in Amboina, geko-

men is , om de zelve te zoeken , en ze

wederom te halen van die gene , op de

Kuil van Hitos , die ze van een van zyn

voor -Ouders, maar te bewaren ge-

kregen had i dog zy wierd 'er niet ge-

vonden.

Dietwee- ^^"^ '^ ^8'^^'' ^^'^^''
»

'^^'' '^'^. *^^" ^"'^'^'^

derley is. fl»g van ronde platte iteenen is , die de

gedaante van een ronde platte boon , on-

trent zoo groot als een dubbelken of

kleene drie-lluyvers , hebben , die wit

van binnen, en zwart van couleur van

buyten en in den omkring zyn , en die

zommige zeggen, dat al mede in 't hoofd

van een Slang vallen, dog van welke an-

dre waarfchynelyker oordeelen , dat zy

te Gort, of op Cfy/otf, en elders, door de

Brarnincs van de levende Deelen van de

Cobra Capella (een zoort van Slangen)

cemaakt werden. Men wil dat zy daar

toe 't hoofd , 't hart , de lever , en de tanden

met een goed deel 'Terra Zegillata ge-

bruykcn.

De roüde ^^^ ^^ '^^^^ mede, zoo 'c wil
,^

dat 'er

Petooi- de lleenen zyn, is zeker. Ik hcb'cr vcr-

SUng. fchcyde gezien, en bezit 'er een , die ik

(gelyk ik elders bevorens reeds verhaald

heb) hebbe zien gebruyken ontrent een

Slave , die van een Vifch , die men de

opblazer noemd ,
gelleken was , en die

,

voor dood t'huys gebragt zyndc, in kor-

te tyd door deze Iteen, op dewyze, be-

, vorens reeds by ons bcfchreven ,
gered

wierd , en weer daar henen fprong.

Hier valt nog een andrc Slang, die over

al zoo róód, als Koper, uytgenomcnaan

den buyk , daar zy geel en wel een va-

dem lang is. In een van deze wierden

25 eijeren , die klcen en week waren,

gevonden. De tong was in tween ge-

fpletcn ; dog de zelve ftak in een korte

pype , daar zy ze intrekken en uitfchie-

ten kon.

De Inlanders noemen deze de rgode of

de Appelbloezeme Petola- Slang, alzoo

zy by na ibhynd Purper te zyn.

Zy heeft vier langen tanden in haren

bek , die onder en boven It.ian , zonder

dat 'er meer andre in befpeurd werden ,

dan alleen een cenige zeer korte , die

alle dicht in 't vleefch flonden.

Men weet niet , dat zy 1'chade doen j

ook vangen zy Rotten.

Zy onthouden zich byzonder op lage

Panding-Boomen , en ook wel op de Ca-
lappus - Bootn. Men zegt dat 'er , kort

voor de groote aardbeving A°. 1674, een

Manneken van deze zoort boven de deur

van een Huys met een kuif op de kop
gezien is , die zig ten eerllen daar op
weg pakte , zonder dat men die , wat
moeite men ook dcde , heeft konnen
vangen ; dog verfcheide lieden hadden de

zelve zeer klaar gezien.

Daar is nog een ander Petooi -Slang,
die de Inlanders Oelar Tsjinde noemen.
Dit is de rechte en wel de fraiflePetool-

Slang, maar zy werd niet boven een va-

dem lang, en daar alle Slangen een platte

kop hebben , heeft deze een verheven
ronden kop.

Des zeUs lichaam is zeer fraay getee-

kend met zwart, groen, geel, rood, en
alle deze verwen zyn aardig onder een ge-

mengeld, evcnalsdezyde-kleedjens, die

de Makijers Tsjinde noemen , van welke
zy ook haren naam voeren.

Deze, en de vorige Slang , verbergen
zich veel in nieuwe vaartuigen, waardoor
zy zeer licht met de vaartuigen van deze

fn gene van Jai'a hier gebragt werden.
En fchoon de Cbineezcn , of Inlanders

,

die vernemen , zullen zy die geenzins 'er

uit doen, maar houden de zelve vooreen
goede geeft , die hen geluk toebrengen
zal , waarom zy die ook zullen voeden ,

en opkweken met cyeren, en andre kolt,

die zy weten , dat dit Dier geerne eet.

Ja al komen zy s' nagts op hare koijen,

zy zyn 'er ganfch niet bang voor, en la-

ten haar daar blyven , dog by daag ver-

trekken zy weer van zelfs na hare fchuil-

hoekcn.

Op deze wyze van zyn deze Slangen,

voornamelyk vanRefnbang opjava, hier

gebragt.

Daar is hier nog een Slang , die ruim

een halve cllc lang, graeuw van verwe
metroode vlekken, dun en plat-agtig

van kop , fmal van hals , en zwartagtig

van rug is, onthoudende zich opdeBoo-
men , en wel voornamelyk op de Calap-

pHS- cn Pizang-Boomen , en zich onder

des zelven drooge bladeren verbergen-

de. Indien zy by ongeluk van boven ne-

der komt te vallen , blyft zy op die

plaats in malkandren gefchoten leggen
,

zonder zig oic weer te bewegen , en

komr

De klee-

ne Petoül-
Slang, of
Oelar

Tsjinde.

De Afch-:

Slang.

i
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komt dan getneenelyk zoo te fterven.

Zy werd by de inlanders gemecnelyk
de alch-Siang, na haar afeh-verwe, ge-

naamd.

'L'j doet geen kwaad , zoo men 'er

niet op trapt, of haar geen kwaad doctj

dog zoo men op Bali onvoorziens op

deze Siang trapt , byt zy , en dan is

die beet zeer gevaarlyk > maar zy heb-

ben daar tegen ook een zeer goed tegen-

gift, of een genees-middcl , waar op zy

geruil zyn.

Wild gy nu wceten , waar het van
daan komc, dat deze Slang , zoo ras zy

op de Aarde valt , ilerft , de Balkn ge-

ven 'er deze verdichte reden van. Ze-

kere Vogel , by de Maleijers Boerong La-
ian , en by ons de Coescoes - Vogel ge-

naamd, vuil en zwart van Itaart, en op
zekere tyJ met deze afch - Slang in ge-

fprek geraakt zynde, betuigden geen van

beiden met het lot , hen te beurt geval-

len , te vreden te zyn , en vonden dier-

halven goed eeji ruiltje te leggen. De
Slang zwoer , dat zoo zy weer op de aarde

kwam, zy aanllonds zou fierven, en dus

zwoer die Vogel 'er tegen, dat, zoo hy
weer op de Boomen kwam , hy niet lan-

ger in 't leven blyven zou

DeCceci- Zedert dezen tyd bleef die Slang op de

lia, of Boomen , en de Vogel onthield zig na
blinde die tyd in de Coescoes , oi\\\\hingfny-
<>2ng.

Grai^ daar hy zich met een fchorrende

ilem , even als of hy iemand uitlachte
,

hooren laat ; dog hy wagt zig wel om
weer op de Boomen te komen. De Slang

daarentegen komt wel rijcnigmaal haaren

eed te overtreden , dog als dat gebeurd

,

komt zy ook te fterven. Dit is zoo een

^mbunjche vertelling.

Men heeft hier ook de blinde Slang

,

by de onderlclieiders der Slangen 6a?«/;«,

en by de Aiaiesjers ^ OeUr Mata-Boeta^
genaamd.
Zy is op zyn hoogftcecn kleeneelle, of

twee voeten lang. Ook is zy vuil-zwart

op de rug, en aan de buik vuil-wit j dog
jong zynde is zy niet boven een voet

lang , en meeft graeuw. De kop en

Itecrt zyn by na van eene gedaante , en

beide vry llomp en kort of toeloopende,

om welke reden zommige haar twee
koppen toefchryven , dat een misflag is,

aangezien men aan de kop den bek en de
oogcn zeer wel , maar niets daar van aan

den fteert onderfcheiden kan.

Zy doet geen fchadc , onihoud zich on-
der de aarde ontrent de Huizen j dog in

de regen- tyd, als 't Aardryk vol Water is,

komen zy uit hare Schuil- hoeken wel
voor den dag, en kruipen in de Huizen,
zonder dat zyegter iemand byten, fchoon
't wel gebeurd , dat zy over de lichaa-

men der Mcnlchen henen loopcn , en
lil. Deel.

1§5»

zelf ook wel aan de Tafel komen , als

men zit en eet , waar uit gegift werd ,

dat zy of blind , of niet zeer fterk van
gezicht zyn.

Hier is een kleene blaeuwagtige Slang
van ontrent anderhalve voet lans, en een

^eblaea-

paar duim, of niet wel zoo dik , die ik siang,

menigmaal over de weg heb zien looptn.

Deze is een van de vergiftigüe, die men
hier kend : want de wonde , die zy byt,
IS ongeneesfiyk. Men noemd ze gemee-
nelyk Oelar Bifa Biroe , dat is de biacu-

we Gift-Slang. Zy is zoo fnel van gang

,

dat men geen oog op hare beweging kan
houden, zoo dat zy ten eerllen weg is.

Daar is nog een zeer dun Slangetje ,

dat by na als een darmken , en pas een

pink dik , dog by na een el , of ander-

halve voet , lang ; maar welkers beet

mede doodely kis. Zy noemen deze Slang, octjunne
Oelar Bifa nipis , dat is , de dunne Gift- Gitt-

Slang. Slang.

AJen heeft 'er nog een, die zeer wel na
een Pierworm gelykt, en pas een fpan lang
is, onthoudende zig in valte kley-aarde ,

daar men de zelve in 't graven ontdekt

,

en bevind van een zeer radde beweging
te zyn. Dit Slangetje is zeer fchoon en
licht-blaeuw van verw j dog de groote

werden op de rug wel wat bruin, zynde
anders zeer glad en glimmend , als of zy
met Olie bellreken waren, voornament-
lyk als zy groot , en wat zwarragtig of
bruin op de rug geworden zyn. Des
zelfs beet is vergiftig , veroorzaakt lam-
heid , en is moeijelyk te geneezen. Zy
zyn zoo hard , dat zy by na onkwets-
baar, of onfnybaar zyn,

Zy noemen dit Slangetje ook het blaeu-

we , dog , tot onderfcheiding van de vorige

ook de Olie -Slang. Men mag het ook
wel de Hemels -blaeuwe Slang noemen,
om dat hare verwe daar eenigzins na
trekt.

Men heeft hier v.ln de Gift- Slangen
aangemerkt, dat het kwaad , of de ver- Watey-

giftiging, niet zoo zeer van de beet dezer g<='\''y't

Slangen , als wel van zekere gift-blaas- slangen
jens, die men langs de tanden dezer Die- vergif-

ren verneemd , voortkomt , en die , zoo f'S^ > en

als de beet van de Slang gedaan werd
, fj^°^^L

komen te berftcn , en zich dan te ge- maakt,
lyk in de wond ontlatcn. Als men nu
van zoo een Slang gebeten werd , na
dat die blaasjcns pas gcberften zyn , zou
men zoo veel gevaar ^ en ook 't zelve

dan niet hebben , als men zoo een Slang
eerft op ecnige lappen of todden byten
liet. Een zaak , die ik liever een ander

wil laten beproeven, en geloovcn , dan
zelfs bezoeken. Als men nu een etmaal

'er «na komt , zyn ( zoo de onderzoe-

kers van dien zeggen) die blaaskens weer
aan een gehegt, en als bevorens met hun
vergift vervuld. O o Men
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DeBali- Men heeft hier een Slang, die oor-

fcheBerg- fpronkelyk op 't Eiiand BaU valt , zyn-
Slang. (je negen voet lang , en een arm dik

,

zwart by na over 't geheel lyf, dogwit-

ngtig onder den buik. Zy heeft de kleen-

fte kop onder alle de Slangen. Zy is

zeer vol fchubben j dog die Itaan alle te-

gen malkandcren aan , en , dat zeldzaam

is , van de kop tot het midden van haar

lyf agterwaards , en van 't einde des ftaarts

voorwaard gekeerd, om welke reden zy

in haren voortgang geen groote vaart

maken kan. Daarom is zy ook gewoon , als

zy een menfch, of eenig wild Dier, aan-

doen zal, overeind zich en 't hoofd en voor-

lyf op te rechten , en dan zoo den zel-

ven te befpringcn. Des zelfs beet is doo-

delyk
,

ja al raakt zy een Menfch maar

aan , zoo is het zeer gevaarlyk , alzoo

'er, op de bloote aanraking van de ftaart

van dit Dier Menfchen dood by neder-

gevallen zyn. Ook gebruiken daarom

de Koningen van Bali 't gebeente zelf

van deze Slang voor aan hunne gift-fpat-

ten , verzekerd zynde, dat die wond doo-

delyk is , en daar zyn 'er zeer weinige

door geneesmiddelen hier van opgeko-

men.
Om deze Slang te ontgaan, moet men

noit recht uytloopen, alzpo zy met haar

fterke fprongen dan iemand zeer haall

inhalen zoude j maar als men ter zyden
uytwykt , kan zy zoo wel niet vol-

gen , om dat zy zich zoo niet draijen

en wenden kan. Men moet ze niet na-

deren, maar van verre fchieten , als men
wil zéeker zyn.

Zy vallen zeer diep in 't Gebergte, en

komen zelden te voorfchyn.

Men moet , als men die gefchoten

heeft , en hare beenderen bewaren wil,

de zelve cerft wel laten verrotten , en na

cenige tyd de zelve eerft aantallen.

Men noemd deze Slang op BaU , Sa-

Ïan-Boekit , dat of de Berg- of Heuvel-

Slarig , beteekcnd.

Men heeft hier in Amboina ook een

n/sian°!'
g^oen Slangetje , dat drie voeten lang

,

en een duim dik is. Het is wat verhe-

ven van kop , groen over 't geheel lyf,

en onthoud zig meeftopdeBoomcn, dat

zeer goed is , alzoo 't zelve , zoo 't be-

neden kwam, zeer veel fchade doen zou,

vermits des zelfs beet mede doodelyk is.

Dcfpuyt-
Daar is nog een andere Slang , die zy

Slang. de fpuit- Slang noemen. Zy is wel zes

voeten lang, en ook wel langer, en dik-

ker als een arm , donker-rood op de rug

,

en groenagtig aan de buik , onthoudende
zig op de lage Boomkcns , die men de

7sjili Hoetan ^ of Bojcb-Ritsjcm , noemd.
Zy ftreeld de Menfchen zeer , en ont-

wykt de zelve } dog als eenig Beeft haar

naderd , fpuit zy haar vergift na de zel-

ve, 't welk de' zelve , zoo 't hen raakt,

ten cerften fierven doet.

Men heeft nog een andre , ÓACzcOelar

Caivat , dat is , de Koperdraad - Slang ,
Dekoper-

noemen. Deze is ook wel drie a vier ^j^***!-

vocten lang •, dog maar een kleene vinger

dik , donker - graeuw op de rug , geel-

agtig aan de buik , en houd zig op in

holle Boomen, of in de ruigte , daar zy
opgefchoten bly ft leggen. Zy verweerd
zig nu en dan wel , als men die aandoet j

dog zy doet geen kwaad.
Ook is hier nog een geele Balifche Degee]^

Slang, die drie voeten lang , donkergeel Balifche

van verw , op de rug wat zwarr-agtig , Slang,

en die zig op de wegen gemeenelyk ont-

houdende is, daar zy gewoon is devoor-
bygangers zeer onverwagt toe te fchie-

ten , te byten ( dat meeft 's nagts ge-

fchied) en dan weg te loopen.

Buiten deze heeft men een Slang in De.<\ngel-

Amboina , die wel de gevaarlykfle van slang,

alle, en de Angel -Slang, dog by die

van de Uliajfers MocnaJatol genaamd is.

Zy valt alleen in de Ulia£ers , of op
Oma^ honinwa^ en mce{\i op Noe^alaoet

,

dog men heeft 'er ook opAmahey gevon-
den. Zy is twee fpannenlang, gelykende
zeer wel na de Oelar Mata- Boeta , of de
Blinde-Slang^ dog zy is brecdervankop,
en heeft een fmallen hals , een breede
platte geele buik , een bleek-geele rug,
en een ftompe Haart, aan welkers einde

zy een zeer vergiftigen rechten Angel ver-

bergd, die zy uitfchieten en inhalen kan.

De beet van deze Slang is zeer gevaar-

lyk ; dog de fteek van haren Angel doo-
delyk. Zy is donker- zwart van rug, en
zommige zeggen , dat de buik ook wel
graeuw en zwart-gelpikkeld is. Zy ont-

houd zich op de wegen onder de flrui-

ken en bladen, doende van daar , by een
fchielyke fprong , Menfchen en Dieren
aan. Zy Iteekt gewoonlyk ccrfl met ha-

ren angel, en byt daar na, loopendc dan
ten eerflen ook weg , en na 't Water.
Zoo de Inlanders zeggen , zou de beet

nog fteek zoo doodelyk niet zyn, zoo de
gckwetfte ten eerften , en eer dan de
Slang, het gekwcft deel in 't Water fle-

ken kan; dog zoo de Slang eer in 'tWa-
ter geraakt , dan is 't met de gekwctfle
gedaan > dat wy voor een Ambonfche ver-

telling zullen aannemen j dog dit is ze-

ker, dat die gene , die door deze Slang

gekweft is , ten eerflen zeer veel bloed

kvvyt raakt , zoo dat het nacuwlyks te

ftelpen is.

Men befpcurd, dat de gebetenen door

ditDieraanllondseendoodelykedorftkry- '^

gen, ook mogen zy niet onder eenig dak
"

gebragt werden. Het befte middel voor-

eerft is , om de gekwetfte voet ftyfmet het

het fny-Gras Laban te binden , op dat

het
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het vergift niet na 't hert voord-loope.

Op de wonde zelf geftoote en heet-gc-

maaktcTeper met dat fny-Gras, ofwel
met het Blad, Tcrmi'-alis genaamd, ge-

bonden, is een van de befte middelen te-

gen die Heek of beet, gelyk ook de wit-

te Wortel van de fpat- Wortel, ingeno-

men zynde, of opde wondgelegt
,
goed

is, alzoo dat ten eerilen fterk zweeten,
en braken doet.

Al IS men nog een vadem van de zelve

af, is men nog niet zeeker tegen een

fprong der zelve.

Zy hcefc in den bek wel geen onder-

fcheide tanden , maar egter een fcherp

gebit, als van Kevers.

Indien zy in ecnige Thuin gekomen
is^, durft geen Inlander daar in ko-

men. Zy zyn 'er doodelyk bang voor
,

Ichoon zy 'er nog al eenige zeekere en
goede genees -middelen tegen hebben >

waar toe zy egter meelt de Wortel van
• (de Petajites gebruiken , door welke zy

zoo een gekwetlten , zoo zy hem maar
tydelyk verbinden , en by hem komen
konnen, al in een redelyk korten tyd we-
ten te geneezen } maar als dat gefchicd,

dan moet men ook gelooven , dat de ge-

kwetfte eer, dan die Slang , in 't Water
geraakt is ; want anders was dat , vol-

gens hare bygeloovige gronden , onmo-
gclyk.

De Slan" ^^" ^^" ^^ zeldzaam lle Slangen alhier

met poo- is de Slang met pooten. Deze fchynd
ten. icn deelen wel een Salamander , en ten

deelen een Slang te zyn , en wel meeib

na eenLeguwaan te gclyken ; hoewel ik

'er twecdcrley zoorten gezien heb , de

eene op Oma , en de andre op Larike val-

lende.

Die van Oma geleek wel een groote

Oma'*" Hagedis met vier pooten te zyn. Zy was
vyfthicn duimen lang, rond van ly f, als

eenLeguwaan, breed en dik van kop,
die voor rond , en onder in den bek van

twee reijen itompe en korte tandekcns

voorzien , en hebbende een lange tong , die

van vooren zeer hoog-blaeuw is, en wel-

ke zy zeer verre weet uit tefchieten. De
pooten zyn in vyf dunne klaeuwen gc-

Ipleten, niet aan een vafl, en van krom-
me fcherpc nagels voorzien.

Dit Dier had een ronde ftaart , die al-

lenskcns fpits toeliep , zes en een half

duim lang was, hebbende aan 't einde een

haakje als 'een klaeuw , even eens byna,
als de >corpioen.

Men zag aan 't zelve veel fchubben

,

maar over het ganfchc lyf , en op den
ftaart had het Dier geen fpikkels, offtcr-

ren, gelyk anders de Gekko heeft j hoe-

wel 't onder aan de pooten gcfpikkeld

was , gelyk 'er ook dwars over 't lyf

en den iteert vale llreepen liepen. Óp

19 r

den rug was het wat bogtig , en aan de
eene kant zwart-bruin , en aan de andre
Goud-geel en glimmend, dog bcyde on-
der aan den buik wat bleeker. Des zelfs

hert en ingewand is by na als die der
Viflchcn i dog de gal vertoond zig
zwart.

De Slang met pooten , die op Larike Die van
valt , komt mecll met de vorige over Lriuke.

een. Zy valt ook 15 a 14 duim lang,
is mede Homp van fleert , zoo dat men
niet zien kan, of zy een angel heeft , of
niet. De kop is plat , van onder geel,
en de bek met een rey dichte ftompe
randen, en van een tong, die agter breed,
en dik, en voor lang , fpits , en azuur-
blacuw is , voorzien , zoo dat zy by na
een Honds-tong (chynd te zyn , voor breed
en lang j maar als zy blazen wil , maakt
zy die fpits en licht blaeuw.

Zy is zoo hard van gebit , dat zy Huk-
ken uit Rbbenhoute ftoelen byten kan ,

en zy kan een mes, 't geen zy in den bek
heeft, zoo vaft houden , dat het 'er niet

uit te krygen is.

De verdrc gedaante is , als die van de
vorige ; dog in de verwe is eenig vcr-

fchil , alzoo de Itreepen aan deze iaatlle

zoo recht niet , als aan de vorige , loe-

pen , maar zig krom en onordcntclyk,
by na als de Baarcn , van geel en zwart '

te zamengemengt , dan breed en dan
weer fmal vertoonen , hebbende aan den
buik gecle en zeer donker -bruine fpik-

kels, als mede aan de pooten. Hctganfch
lyf is ook gclchubt , en die 't Dier niet

kend, zoude het voor een kicere Legu-
waan aanzien. He: loopt de Menfchen
na, en blaatt na de zelve zeer fterk , voor
al , als men het tergd , maakende , eer
ze blaaft , zyn buik zeer rond , en fte-

kende zyn licht-blacuwe tong zeer ver-

re, en al ziftende, uit
, gedurende welk

uitfteeken van de tong de bek als vol

flym of fchuim is j al 't welke het zelve

na 't blazen weer intrekt, werdendc dan
weder zeer dun. Dit Dier vertoond zig
zelden op Larike. Daar zyn 'crgewccft

,

die dat eenige dagen aan een met Ryft
opgevoed , en , 't zelve aan een ftrop

houdende , 'er mede gefpceld hebben
,

zonder kwaad te doen , vermids het ge-
muilband was , dog 't rtak met de ftcerc

niet, een blyk , dat het geen angel had.

Het vorig Dier van Oiiia. onthoud zig

in de ruigte op de gemeene wegen , en ook
wel in holle oude Boomen , befpringen-

de van daar Menichcn en Heeften , die

'er voorby gaan , flaande de zelve , even

als een Kayman , eerft met de ftaart

,

fteekt met zyn angel dan , en byt daar.

na j al 't welke de Larikefche niet doet,

die maar fterk iemand aanblaaft , en een

l zeer koude lucht uic-ademd , die byzon-
Oo i der
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der vergifug is , doende de menfchen 'er

van opzwellen , hoewel 'er op Larih

ook eenige gevonden, zyn die beten, en

welker beeien men vergiftig bevonden

hectc.

De Honden zyn op deze Slang zeer

verbitterd , vervdgen die zeer , en by-

ten ze dood ; dog zoo zy hier ot daar

van de zeL e eerft gebeten werden, zwel-

len zy ten eerikn op , en beilerven het

gemeenelyk.

Paar zyn enkele gevallen, dat dit Dier

by de regen - tyd ook wel in de Huizen

gekomen isj dog dit is zeldzaam.

Men noemd ze, tot onderfcheiding,

ook wel de blaas-Slang, of wel meelt de

Slan ' met pooten ; maar de rechte In-

landze naam is Pananat^ en van dit Dier

is 't waar , dat , zoo men 'er van gelto-

ken , of gebeten is , en men in een quar-

tier uurs by geen water komen kan ( dat

het belle genees - middel bevonden is)

men weg, en niet te herilellen is , een

zaak , waar in al de Inlanders ov erecn-

komen , en daar men niet aan twyffelen

moet , alzoo men bevonden heeft , dat

alle die gene, dic binnen die tyd by Wa-
ter kwamen ,

geneezen , en alle de an-

dre ten eerilcn daar na overleden zyn.

Men heett hier ook een zoort van Slan-

gen, die wel eigentlyk onder de Water-

Dieren zou behooren gebragt te werden;
' maar die wy , terwyf wy hier nu bezig

zyn van de blangen te fpreken , belt

oordeelen hier mede haar plaats te geven,

om dat het de moeite niet weerdig is
,

die alleen onder de Viflchen te plaatzcn.

Het is een Water Slang van zulk een

verfchrikkelyke gedaante , en met zulk

een vreezelyken kop , dat zekere Kilan-

gers^ die 'er een ontrent hun Strant ag-

ter 't Gebergte gewaar wierden, getuig

den, dat zy als een zeer dikke balk , et-

telyke vadem lang, en van een kop als

een kleen vat voorzien was. Deze

Slang, die zeer fchielyk en zeer flyl uit

der Zee overeind rees , deed twee dezer

voornoemde lieden , in een Parahoe of

Ca»o^ zynde, zeer ftout aan. Zyleyhaar

verbazenden kop op de kant van de Pa-

rahoe , en fpoog de zelve in een enkele

reyze wel half vol Üym j dog zy verliet

hen ook ( dat een groot geluk was ) zeer

fchielyk, miflchien door ecnig ander Zee-

gedrogt van onder aangedaan zynde
,

waar na die lii^den van Kilang niet nader

onderzocht hebben , ab.oo zy doodelyk

beitorven , en maar verblyd waren , dat

zy aan het ceritc Strand konden geraken.

DeCele- Men heeft op het groot Eiland Cele-

bifchcBa- bes een Slang zeer diep in het Gebergte,

iilifcus, die de Snand- I-ieden nog niet al te wel

bekend is ; maar de Berg- Lieden, en

voor al de toradjaSy kennen die zoo veel
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te beter , alzoo zy in haar Land valt.

Zommige belchryven de zelve zoo , dac

zy zich in de lengte en dikte als een Kat

Dcwater-

Slang.

in een rollen kan , dat zy , even als een
Haan , een kam op 't hoofd heeft , en
meeil rood van lyf , en dat dit uier zoo
vergiftig is , dat al de groente rondom
des zelfs nelc verdord.

Als zy Menfchen gewaar werd, fchiet

zy na de zelve , fpuwd haar vergiftig

fpeekzel na de zelve uit , en dood hen
daar mede

Het gebeurd echter zomtyds , dat de
ToratJja's de zelve fchieten

,
getuigende

,

dat zy uil de nek van deze Slang een

witte üeen , even eens als een donker
Kriftal , in de gedaante van een gekloof-

de Kogel hebben gehaald, die zig aan de

kant , die van den dag afgewend was,
tulTchen den peerfchen en blaeuwcn ver-

toonde. De Toradja's noemen deze Iteen

Coloentoeboy en die zoo een Heen heeft,

draagd ze , om ftout en dapper te zyn,
altyd by zich, alzoo zy (hoewel zonder

giondj valt-llellen, dat zbo een onkwets-
baar , hoewel 't ook wel anders onder-

vonden , en waar op dan vaftgefteld is ,

dat , indien zoo een niet gekwetft
wierd, dit maar zoo by geval , en zon-

der eenige verborgene reden gcfchicd zy.

Men heeft diergelyken zoort ook on- Denaam
trent MacaJ/ar eens vernomen, wiens <^"^^^f^'

kop zig by nacht als een gloed des vuurs

vertoonde, hoedanig een 'er ook eens op
Gamm.tLtriima in lemate gezien is , heb-
bende een doorgaande kam , een roode
rug, en by nacht een zeer vuurig hoofd,
vergiftigende ook alles, daar zy maar on-
trent kwam.
De Macajfaren noemen dit Dier Der-

rejangan , de Maleijers Sangaman ; dog
dat , van de Macaffaar , had eenige

gedaante na een rood Hoen, waarom dic

voor de Bafilifcus gehouden werd.

De Toracljas noemen de zelve de Gift-

beivaarder.

Zy is zoo vergiftig , dat de Vogels

,

die 'er kort over henen vliegen , dood
ter neder vallen Veel Koeijen , en an-

dre Dieren, van 't Gras etende, daar dic

Dier gelegen heeft, Iterven ten eerllen.

Men oordeeld, dat, zoo de Miftika^

of de Iteen , uit dit Dier , nog levend

zynde, bekomen was, die by nacht een

groot licht van zich geven zou , en dan

al mede voor een Comala , of Karbon-

kcl-ftcen, doorgaan zou.

Zy is in 't gemeen maar 3 , 4 , a j- voe-

ten lang, en een arm dik.

Men ontdekt hier nu en dan ook een Ljolin;

zoort van een Worm, by na als Amphif-

hasna Multipeda , of als de twee-hoofdige

Slang. Men zou die veel beter onder de

duizendbeenen mogen rekenen j dog rj

werd
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•werd voor tweehoofdig gehouden , om
dat zy agter en voor uit gaat. Zy is van
groote als een groote Duizendbecn, dog
dikker en ronder , een kleene ipanne
lang, en een pink dik , met een hoorn-
agtige en korftige huid bedekt , en in zeke-
re leden en knngen verdeeld, van welke
men 'er , behalven de kop >en de fleert

,

f6 tellen kan , ziende van verre als

blaeuw gepolyft Yzer 'er uit } dog de
leden zyn met witte kringen afgelchei-

den. De zelve heeft van onder een on-
telbare menigte van zwarte pooten , by
na als een Duizend-been , die zich in 't

voortgaan als de baaien bewegen. De
kop is als dievan een Duizendbecn, waar
op zy twee korte horenkens met leden

heeft voor uitfteeken. Ook heeft zy aan
't voorhoofd twee zwarte vlekken , als of
't oogcn waren , welke teekenen men
aan 't agterdeel niet befpeurd , hoewel
zy in 't agteruirgaan het agterdeel even
zoo wel , als 't voorflre deel , voortzet.
Zoo ras men dezelve aanraakt , rold zy
zich in een , eh blyft zoo leggen. Van
binnen vind men alleen een zwartagtige

vogtigheid, even als dik Bier, zeerilerk

riekende , en in de neus kittelende even
als moftert. Zoo deze vogtigheid iemands
oogen raakt , die werd aanÜonds blind ;

dog de huid raakende , maakt zy die

rood, en als verbrand, gevende maar een
weinig tinteling, zonder pyn.

De eene zoort van deze Wormen is

I

cgter fchadelyker, als de andere , moge-
lyk na dat de Boom is , daar zy op aall,

en zig houd.

Het is een zoort van fcoJopendra biceps.

Zy houd zich veel in holle en verrotte

Boomen ; dog meeft in de ftam van het Fo-

liiimardeyis^ of 't Amhons Polot-blad^ dat

zeer fel brand , en een groote pyn in de

huid veroorzaakt ; en daarom houd men
die zooit, die zich hier ontrent, ofop de

zelve gewoon is te onthouden , voor de

fchadclykfle. Zy valt ook in verrotte

Samama- \\.zmmcn.

Schoon zy anders niet veel kwaad
toebrengt , fchroomcn de Amhoineefcn

egter hier op te trappen , om dat zy
de voet zeer vuil -rood maakt, en wel
zoodanig , dat zy 't zoo licht niet kon-
nen afkrygen , behalven dat zy ook een

onaangename reuk van zig geven.

De blintheid , door der zelver vogt
veroorzaakt, heeft men tot nog toe niet

weten te genezen. Onder de Boomen
van Manipa is 'er een , die even zulken

reuk, als deze Worm , van zich geeft,

"waarom zy den zelven Laconine , of

Laoline, noemen.

Na dat wy nu hier van de Slangen

De gefproken hebben , zal het niet onge-
Mongkos voeglyk zyn een v/oord of twee van de

. Mongkos, de grootfte en bitterde vyand
j

der zelve, te iprcken.

i Het is een zoort van een Ooft - Indifche
W^ezel, zynde een kleen , dog zeer vin-
nig Dier , ontrent ander halve, a twee

^

voeten lang, waar van de Haart ruym de
:

helft uitmaakt } zynde van dikte 4 a f
I

duim in 't rond. De kop, die vry lang
IS, gclykt wel na die van eenaankomen-

I

^ebigge, hebbendeden bek volfcherpe,

j

en daar onder twee lange tanden, die 't,
als men maar ontrent zyn Yzere

;

traliën komt , ten eerftcn als een hond
i

zeer vinnig zien laat. Het heeft een le-
vendig en vinnig gezigt, zynde de oogen
wat langwerpig. Het is zeert kort van
ooren, en voorts van agter-lyf wel zoo
dik

, als van voor - lyf , hebbende een
ftaart , die wel zeven a agt duim lang,
naall het lyf een groote duim dik, en dan
allenskens meer en meer afgaande, by na
als een Katte-fleert, die, ontrent het lyf
dikker, hoewel hy anders dunner is.

Het is kort van pooten
, ( hoewel ag-

ter wat langer) diens boven- dcelcn vry
vafl: en breed van \'lcefch zyn, hebbende
beneden eenige verdeelde vingers , waar
aan zeer fcherpe korte klaeuwen zyn.

Dit Diertje is ros van verw, ofte hair,
dat zig glad en effen over het geheel lic-

haam vertoond , waar onder hier en daar
een zwart hair loopt.

De vinnigheid van dit Dier tegen de
Slangen is niet te befchryven : want
fchoon het kleen is, en n iets by een groo-
te Slang gelykt , doet het egter de zel-
ve zeer tel aan , üaande zelf by wylen
overeind , en bytende die in korten tyd
dood.

Het is hier van buiten gebragt , werd
'er ook weinig j en meer op Batavia ge-
zien j dog 't valt eigentlyk (zoo mei-
ne) op het Eiland Ceylon. Hoe fel van
aard het is , werd het metrer tyd egter

zoo verre

daar het aan

dat het

gewent
by
is.Menfchen

,

llaapt.

Wy vertoonen het hier by de Letter in Prent
M. zoo als 't loopt , en ook zoo als het vettoond;

zich over-eind verheft, afgeteekend.

Het is een ongemeen liftig Dier otn
Hoenderen te vangen, veinzende zig, met
zig uit te ftrekken, als of het dood wasj
dog zoo ras 'er maar een Hoen ontrent
komt, is het, door des zelfs lift bedrogen
zynde, ten eerften weg.

Als het eet , knort het , als een Kat ; dog
is 'er een Hond ontrent , zoo maakt het
een geraas , als of 'er eenig vuurwerk 'in

brand raakt.

Men heeft met 'er tyd hier van Ja- -^

va ook een Diertje gekregen , dat hier Cekko;
met de Jonken en Chaloepen gebragt

,

en een Gekko genaamd is , om dat het
Oo

5 die
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dit eenige reizen aan den andien nu en

dan roept. Veele van ons houden dit

voor de rechten Salamander, om dat het

in gedaante daar mede naall over een

Jcomc. Het is breed van kop , als een

Kilcvorfch, kort, en ontrent z handen,

en'de ook wel minder , breed van lyf ,

maar lang van fleert, hebbende vier poo-

len , en over 't lyf ten deelen met roo-

de, ten deelen met groene zwarte, en gee-

legrootefpikkels, ofvlekjes, fchoonge-

fpikkeld zynde.

Men hoord dit Dier mecft tegen de

nacht , vyf a zesmaal Gekko , Gekko ,

roepen , hoewel ik het ook by daag

wel vernomen heb. Het onthoud zig

hier en daar tulTchen oude balken , in

holle Boomen, holle klippen, en in kui-

len der aarde , ook verbergt het zig veel

in 't op een gellapeld branihout (hoeda-

nig, en met het welke het veel herwaards

gevoerd werd) en , dat al wat te ver-

wonderen is , men bevind , dat het nu en

dan ook wel op de CaïappHS-Boom klimt.

Het is een Dier, dat veel kwaad doen

kan ; want zoo het de Menfchen be-

fpringt , kan men het met geen ge-

weld van 't lyf krygen , ten zy dat men
met het zelve dryvend in 't Water loopt,

op welke tyd het van zelfs aanftonds los

laat, en zoo 'er geen Water ontrent is,

zoo moet men de plaats , daar dat Dier

zit , met Menfchen-drek , daar het fterk

voor vlied , befmceren , hoewel 't zeer

g«erne Hoender-drek eet.

Op zyn vergiftige beeten moet men
het Pol)podium Guttaturn leggen.

Zy vallen zeer veel op Makajfar , en

op yai'a.

De ''Javaanen zyn gewoon dit Dier by

de lieert op te hangen , en 't dan te tor-

gen , als wanneer het zeer veel zever en

kwyluitfpouwd, die zeer vergiftig is, en

waarin zy hunne pyltjens, diczy met hun-

ne fpatten uitfchieten ,
gewoon zyn te

doopen, verzekerd zynde, dat die wond
doodelyk is , ten zy dat men iemand ten

eerllen warme Menfchen-drek in geven,

en hem zoo aan 't overgeven brengen

kan.

_ Men heeft hier mede in menigte die

Duizend- fchadclyke Worm , een Duizen-been ge-

been.
' naamd , zynde zoo bekend , dat het de

moeite niet weerdig is, om'tzydegroo-

te , (die ontrent een pink dik , en een

groote vinger, hoewel ook wel een hal-

ve voet lang,) 't zy de kleene (Kalama-

jang genaamd) die als een ftrooken van

dikte, ontren een kleene ping lang , en

blaeuwagtig glimmende van vcrweis, of

ook de genees-middelen tegen hare bee-

ten (die mede al zeer bekend , en waar
tegen 't gepletterd Dier , en voor al de

Ccj/owze Slangc - ftcencn zeer goed zyn)

te befchryven Weshahcn ik my daar

mede niet ophouden zal j ni;>ar ni Chi-

na valt een andere zoort van Duizend-
beenen, die wel een ellelang, env/eleen

hand breed zyn j welke de Rciligers in

hunne hoofd-pculuwen, (die van binnen

hol zyn ) mede voeren , als zy door 't

Landfchap Sucbuen zullen reizen , om
tegen zekere bedriegelyke Slang i'>, Fe

genaamd , befchermd en bewaard te zyn.

In deze zoort van Duidend -becnert

werd zomtyds een Heen gevonden , die

's nagts een licht als een lleire van zich

geeft} Men heeft 'er A». löyf op Bata-

"via een van deze Duizend -bcencn in 't

dood-beenen- Huisken 's nagts zien loo-

pen , die een licht als een vuur-kool van

zig gaf.

Zyn Edelheid , de Heer Maatztiyker y

heeft eenige tyd een wagt by dit Huis-

ken gelegt y die dit Dier en dat licht nu

en dan gezien, en 'er ook tegen gevogten

hebben , dog zoo ras als zy dien Worm ,

die in groote de rechte gedaante van een

Duizend-bccn had ; floepen , verdween
het licht , en raakte die Worm ook
weg.

De Scorpioenen zyn hier mede j dog peScor-;

zoo groot niet, als in Italien ^ in lunis , piacn,

of in IVefi-Indien^ en dierhalven zoo be-

kend , dat zy by na al mede geen by-
zondre befchryving verdienen. Zy zyn
hier zoo gevaarlyk ook niet , als wel
elders.

Het is opmerkenswaardig , dat de jon-

ge Scorpioenen ' gelyk ik by een zeker

geval gezien hebj met menigte aan de
Moer vaft zitten , en 'er zoo lang aan

blyven zuigen , tot dat zy 'er van flerft.

Rotten, (en die wel zeer groot) ook Rotten;

Mufcus-Rotjens , die zeer flcrk na Muf- eni:

cus rieken , Muizen , en dat zoort van
klcen Ongedierte, zyn 'er vry veel.

Dat hier ook veel bloedelooze , of in-

gekorve Dieren zyn , iets zeer wel af te

nemen van de menigte van fchoone Flin*

ders , Kapellen , enz: die uit Amboina,

zoo fchoon en heerlvk van vcrwe , als

van eenige andere Wereld - deelen , na
Holland gevoerd werden , en die in het

weergadeloos Oabinet der zeer keuilyk
opgezettede Injecla van de Heer Levinus

Fiiicent^ myn byzondre vriend tot Haar-
lem woonende, te zien j en die weerdig

zyn van de grootfte Vorften der Wereld
befchouwd te werden

,
gelyk veelc der

zelve, wanner zy Holland kwamen zien,

met een uitnemend genoegen hun tyd by
dien Heer verlieten hebben , om dat hy
zyneLief-hebbery ook tot het vergaderen

van verltheideandre zcldzaamheden uitg&-

ftrekt heeft, en ook daar in zoo verre ge-

komen is, dat ik 'er geen een kenne, die

by zyn Ed; j in opzigt van de verfchei-

den-
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denheid , en menigte zyner zeldzaamhe
den, te verge'yken is.

Is iemand derhalven nieuwsgerig, om
een oneindige menigte van zeer zeldza-

me Ambonfchc InfeÉla , en wonderlyke
fchoone Kapellen van daar gekomen , te

zien, die kan de zelve by dien Heer be-

fchouwen
,

gelyk ook een menigte van

de naamen der zelve in het tweede Deel

van zeker Traftaat van zyn Ed: , het

wonder -Tuncel der Nature genaamd, te

vinden zyn : want alles , wat tot die kraam

,

eerft van de Infecla zelfs , en daar na de

Popkens , en Kapellen die 'er uitkomen

,

behoord , te befchryven , is een Werk

,

dat veel eer een geneeskundige, danmy,
gelykt , behalvcn dat men daar van al-

leen al een zeer groot Boek, envrygroo-
ter als de Werken van Francifcus Redus ; of

Goedaart , zou konnen maken , weshal-

ven ik genoodzaakt ben daar van af te

zien. Een vandefraeyfteenwonderlykfte

Kapellen, die ik 'er onder gevonden, en

ook in 't Bofch v^n Hatoe , niet verre van 't

Kaileel, zelf wel gevangen heb , is een

groote fchoone Kapel , die een heerlyke

Hemels-blaeuwe en fterk - weerfchynen-

de glans heeft. En op Noejfa Laodt valt

'er een, die nog fchoondcr , en die ten

deelen pek- zwart, ten deelenfchoon don-

ker -groen van verw ; maar even eens

als fluweel is. Ik heb van beide deze

Kapellen , dood zynde , 'er verfcheide

gehad j maar de glans der dooden , en

zoo als ze de Liefhebbers vertoonen , ge-

lykt by na niet by die Heerlyke fchitte-

ring , die zy , nog levendig zynde , en

vooral in 't vliegen hebben.

Ik heb daar ook met veel verwonde-

ring het wandelend Blad, meerdan eens,

en zelfs eer het nog volmaakt en volko-

men was , zien wandelen. Het is een

zoort van Sprinkhaanen , van welke wy
hier na nog zullen fpreeken. Ook heeft

men hier op zekere tyden op de Majj'ang

o£ Bidara-Boom, een bloedeloos Diertje,

dat zeer levendig (fchoon 't maar een

kleene nagel van een pink groot , en eer

nog wat kleener is ) alle de trekken van

een Apen - bakkus vertoond , weshalven

dit ook by veelc dan nagereekend werd.

Ik heb veel moeite gedaan , om deze

Infe6lay Kapellen, heerlyke krabben enz:

al een geruime tyd aan den andere te ver-

zamelen j dog de luft verging my cinde-

delyk, en ik gaf alles, wat ik daar van

had, en naderhand kreeg, aan een Lief-

hebber , die 'er kennis van had, en op
paffen kon ( weten , cenen Datiiel van
Loenen) weg , om dat 'er van die Dier-

kens , enz: dan eens een poot , en dan
eens een vleugel , afviel , na welke tyd

ik daar van afgezien heb. Onder de In-

feü% hier (en in Banda ganfch niet) val-

lende, is de Koenang Koenang , of vuur-
vlieg

, vry opmerkelyk , alzoo des zelfs

agtergeJeelte by by nagt , of in 't don-
ker, een helder licht van zig geeft.

EenvandeongemakkelyklteDierkcns, De'Kak-^

die den menfchen hier veel fchade en on- 1^"^»^'
'

gemak toebrengen , zyn de Kakkerlak-
ken

, een zoort van Schallebyters , die
zomtyds met geheele drommen , vooral

j

als 't regenen zal , 't zy in de Huizen ,

;

dogvoornamentlyk op de Schepen, als met
een ftorm, tegen 't vallen van den avond
voor den dag komen , en dan zeer dom
op iemand aanvliegen. Als men 's nachts
legt en flaapt, komen zy 't eelt iemand van
de voeten zoo afknagen , dat het den Ly-
der zeer kan doen. Zy doen groote fchade
aan Boeken, Papieren, enKleederen, en
voor al aan die gene , die wat vet , be-
fmeerd , of befmult zyn : want daar by-
ten zy groote gaten in. Dit Dier komt
met de Schepen ook wel in 't Vader-
land \ dog 't is dan als lam en traag, ook
blceker dan anders.

Men heeft hier een zoort vanW ormen
, ^^

de Sagoe-Wormen genaamd , die in een Sagoe-

Sagoe-Boom 's kruim dan groeijen, alsde Worm.'

Boom, pas voor dat hyfterven zal, vrug-
tpn draagd. Deze Wormen , die zeer
dik en vet zyn , leveren een van de
grootlle lekkernyen der Amboineezcn
uit , die zy gewoon zyn aan fpeetjens te
braden.

Hier zyn drie - derley zoort van Mie-
ren. Zwarte, die een groot ongemak •^^^^''^

voor de eetens-kaflen zyn, uit welke men
^*'^^^"'

die niet houden kan , ten zy men die
met Yzere pooten in Loode bakken met
zout-water, of eenige andre vogt , daar
zy niet overkonnen, zet. Ook zyn 'er

tyden, dat zy vliegen, die men dan by de
keers in 't Water vangt.

Men heeft ook een veel grooter ros-
zwarte zoort , hoewel die mede van de
zwarte zoort zyn, en 'er onder gerekend
v/erden.

Deze doen weynig fchade , als dat zy
nu en dan by Papieren , onder oude ver-
rotte vloeren zeer groote neften konnen
maken , en de Papieren dan vry wat be-
fchadigen door de vogt , die zy afgeven.
De roode zyn mede booze Mieren ; Rqqj-

want zoo zy op iemands hand of vleefch Mieren;
komen , branden zy als vuur , waarom
men die ook Semot-Api ^ oï Vuur-Mieren
in 't Makytfch noemd. Het befte, dat

men 'er van heeft , is , dat zy de witte Mie-
ren op eeten.

Geen fchadelyker ongedierte kenne ik,
Wi,fg

als de witte Mier, die men wel een Mier MicrcnJ

noemd , dog zy is even eens byna , als

een Kaas-Maje, dan dat ze ontrent de
kop wat zwart is. Dit Dier heeft een
vogt by zich , zoo fcherp , dat zy door

Yzcr
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Yzer en Staal (gelyk

of 'c zelve dooreet.

Zy onthouden zig voornamclyk in ou-

de Huizen , en voor al in oude Yzer-

Houte llylen en balken , ook maken zy

hare loopgraven , die niet valle aan-een-

klevende Aarde wel voorzien zyn , zeer

veel uitwendig , dat men ze zien kan ;

dog men moet ze niet flooren , of dan

komen zy 't ganfch Huis door. Zoo men nu

't ongeluk heeft , dat zy zich by nacht,

of and re tyden, hier of daar in een Kift,

Cabinet, of Kas, begeven, konncn zy

in eenen nacht een ganfche Kift
,

ja

een dikke ftapel met Kleederen , of met

Linnen , doorwreeten , als of het door-

geboord was. Het is gebeurd , dat zy

op eene nacht zoo door de poot van een

Kift, midden 'er door, en doe nog door

cttelykc hembdcn heen gegeeten hadden.

Het befte middel 'er tegen is , dat men
'er roode Mieren ontrent brengt , die de

zelve op ceten.

Gcmeene Byen , die hier Wafch en

Honig bereiden , als ook de Hommels,

en nog zeker flag van Bofch- Hommels,

by den Inlander Niri genaamd, heeft

men hier mede in menigte.

Ook zyn hier velerley Sprinkhaanen.

De gcmeene verdiend geen befcliryvingj

maar daar is een ongemeenegroote zoort

,

die wy hier by de Letter N. en O. in

Prent vertooncn.

Zy is wel een fpan , tn ook wel een

voet groot , en ichoon gemarmeld \ an

verwen, en ten deelen groen , tcndeelen

Koper- verwig , ten deelen rood, en

fchoon Purper - verwig. Zy hebben

vier zeer groote vleugels. Üok heb-

ben zy aan ieder oog een lang recht-op-

gaande dun hairken met een kleen knods-

je aan 't einde ; vertoonende verder een

kop, by na als die van eengemuilbande,

en opgctoomde Kameel. Indien de Koei-

jen daar van komen te eeten , fterven

zy 'er ten cerftcn van.

Wy hebben 'er op eene dag eens negen

door verloren. Zy komen hier zelden

over } maar men vreeft om die reden 'er

zeer voor. Van de vleugels zyndevoor-

fte enbovenftedeklecnfte, endehardfte,

die zomtyds ook groen , rood, en wit,

en met halve kringen gemarmeld zyn.

Daaronder leggen twee andre, ruim

een vinger lang , van een dun en kra-

kend vel gemaakt, (en als fyn Per-

gament , met aderkens doorregen , en

met zwart agtige vlekken ook wel bezet.

Deze zyn zomtyds bleek-purper-verwig

van grond , met fyne zwarte ftrcepcn

overlangs, en kleenc dwars-vlammetjes,

die half orangie, en halfrood zyn-, gclyk

men die by de N. zoo verbeeld ziet. Dog
andre (gclyk men by de Letter O. ziet,)

zyn licht- of Zee-groen van grond , tnet

fyne llreepcn, en met veel geele en don-

kcr-roode vlammekens.

Het agterlyf is in verfcheide leden ver-

deeld , en 't eindigd met een gefpleten

Iteert , waar onder een kromme klaeuw
verborgen legt , met de fpits opwaards
gekeerd. Daar hy valt , eet hy al 't

loof der Boomen weg j dog werd meeft

op lage Boomkens gevangen, zynde niec

zeer Ichuw, en daar door licht te krygen.

De grootfte zyn de Wyfkensj maar de

Mannekens zyn maar half zoo groot j

dog moijer geteekend , en fterker van

lyf j zeei' hart met hare pooten van zich

flaande, en ook vry moeijelyker te van-

gen , dan de Wyfkens.

Zy hebben les pooten , die groen en
geel zyn , en onder aan welke een roode en

orangie klaeuw als een half maantje is.

De Baliers en Javaanen (dat zeldzaam
is) eeten de zelve, bradende die, en mo-
gelyk dat 'er dan dat gene uitbraad , dat

deKoeijen de dood, en tl ie fterven doet.

A°. 1671. heeft men op Timor zulken

menigte Sprinkhaanen gehad , dat zv de

gcheele Lucht verduilterdcn , en als zy

Itierven, bragten zy een doodelykeftank

op dat Eiland , waar op daar een zware
iterfte van alles volgde.

Een ganich zeldzaam flag van Sprink- Het
haancn zullen wy alhier bcfchryven , Wande-^;

een

of

welk men eer voor een blad van

Boom, dan voor een levendig Dier

,

voor een Sprinkhaan, zouaanz.ien, waar
van ik driederlei gedaante aangemerkt
hebbe , meeft verfciiillenJe , na dat de

Boomen, waar op men ze vind , waren.

Deze eerfte blad - Sprink - haan , was

een Boom-bladt zoo gelyk, datmcnhcni
daar voor aanzag , als men niet zeer

naeuw op het kleen hoofdeken lette ,

want hy was vooreerft Gras groen
, ge-

lyk het loof van den Boom , waar op hy
gevonden wierd. De brcede vleugelen

waen met adertjes en ribben, gelyk een

waar bladt vercierd , en hy is omtrent
5

duimen lang en twee breed , hebbende
onderen een fcherp-uitpuilenden buik,

de welke boven op de rug wat hol
,

gc-

lyk als een Schuitje, is. Hy heeft fes poo-

ten , waar van de z voorfte de kortfte

zyn, en digt aan den hals ftaan , en het

agterfte lid van ieder is zeer biccd , en

als een ultgefncdc ftuk van een blad van

gedaante.

Het tweede flag is wat langer en fmallcr,

gclykeiide een blad van dcKondondong,
daar de eerfte zoortc beter na een Lc-

moen-blad geleek. Hierom worden alle

dcie zoorten der Sprinkhaanen Ay oelic-

laun, of Ay oclilaun, dat is, CoWow/ok^-

blad, genaamd. De A>fihi»eezc>i houden

het voor een groot ongeluk , zoo iemand

deze

lende

:-Blad.
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d«ze fprinkhanncn vind , zeggende , dat

in korten tyd iemand van des Vinders

Vriendfchap llerven zal.

De derde zoorte is gevleugeld , lank drie

en een halve duim , en twee dwersvin-

gers breed aan den buik , dewelke byna

van gedaante als een Schuitjen , te we-
ten , boven hol , beneden met een rugge

door de midden uitpuilende , en verder

gelyk een Schilpad op den rugge was ,

hebbende een fleert , die opwaarts fpics

toeloopt. In de hollighcid van de rugge

leggen twee dunne vleugels, diezoodigt

aan 't lyf gellooten zyn , dat men ze

kwalyk bekennen kan , eer men die op

ligt , zynde geteekend met dwerze ade-

ren, gelyk de ribben aan een blad , en

daar tuffchen met veele fyne en verwerde

1.^7

adertjes. De vleugels zyn geel
, gelyk

een verwelkend blad , en met bruine
plekken. Hy heeft fes korte pooten

,

waar van de twee voorfle de korcilezyn,
en digt aan den hals liaan, en ieder poot
is aan het agterllc lid zeer breed

, gelyk
een Huk van een blad , zynde aan de bin-
nen- kant fyn gezaagd. Het lyf is over-
dwers verdeeld in 14 leden.

Hy is gevonden, Ao. ió8(5. opcenblad
van de Dahon Baroe Poeteb , of de ( No-
vella vulgar'n Littorea) op 't Strand by
Waynitoe. Hy had een langzamen gang,
en kroop eerft voort , doe men hem aan-
raakte, dog werd zeer zelden gevonden^
daar de groene eerftgemelde zoorte rede-

lyk gemeen is.

VER H AN DELING
DER

VOGELEN
TWEEDE HOOFDSTUK.

VAn de Vogelen , de Cazuwaris. Naam. Be Bintapoe , of Waterpaeuw, De
Krop-Gans. /)£ Jaar-Vogel , in prent vertoond. Z)^ Celebifche o/ Manadofche

Jaar-Vogel. Andre zoorten. Z)(? Talan- Vogel. £>£• Zee-Arend. Een tweede en derde
%oprt. Z)e Hoerea , eetfzoort van VzW'.tn. Z)e Kiekendief. De tivecde zoort van
Mariehi's. Een derde zoort. Z)^ Paradys- Vogel , Z)^ ^reo/(? Aroewcfche Paradys-
Vogel. des zelfs naam. Haren Koning. Cebriiyk des zelfs. De Papoefche Para-
dys-Vogel , In prent vertoond. Zyn naam. jD^jwo/e z-ry^ïr/^ Paradys- Vogel. Zyn
naam. De k/eene ztvarte PM-adys-Voge\. Z)^ w///e Paradys-Vogel. D/e tweeder-
iet is. De zwarte onMendcVaradys- Vogel j in prent verbeeld, //c/ Konings - Vo-
geltje. Naam. De hoQrï. Z)e Zwart -kop. Z)^ Ternataanfche Locri. DeVoe-
\>oe(che zoort. jDe Wilde Loeri. Twederley. De roode V^Mel^otn., De gefpikkelde
Wilde zoort. De Boetonfche Perkier. De MaObwalze. De witte Kakaioeha.
'ïweederley. De groote witte zoort. De kleene Molukze Kakatoeha. De Boetonfche
zoort. De groene Raven. De i^/eew ^rofw Kakatoeha. De roode zoort. De groene
Tambockze Kakatoeha. De Tohorkey , of 't Manneken van de Ambonfche Ysvo-
gel. De Sari wan of '/ Wyfkcn van die Ysvogel , in prent vertoond. De Malleoe ,
o/'/ Wild Veld-Hocn. De Langbek , inprent vertoond. De Maflarcke, ö/" Hout-
Snip, na 't leven verbeeld. De Latoewalli , o/de Koning der Velden. De Kalefa-
ter. De Pylftaart. De Soki-Vogel. De Koekoek. De blaeuwe Bofch-Duyve. De
Bandafche Nooten-Eeter. Z)e w///^ Bofch-Duyve. DelageofgraeuweTond-'Duy?.
Het Purper Hoofdje Een derde zoort van Tortcl-Duyven. De Vogel Aloë , een

zoort vanPurpere Tonel-Duyven. Z)e Moeflon-Vogel. Z)«Qiükftaart. Z/f/Tsjoei-
Vogeltje. ZJcBoontjens- Vogel. Z)f Galattiek. Z)(?Naboe. De wiite, en de zwar-
te Keygcr. Uylen. Vledermuizen. Vliegende Katten. Z)(r Swaluw, c«, vooral^
die de Voge\-^eskens maah , in ptcntverJcond. Hoenderen. AjamSoclaffi, ofzwar-
te Hoenderen. Ganzen, f« Endvogels. Duyven.
KI Defl Pp Kü



V'm de

Voiielcn N
V E R H A N

A dat wy de Laad- Dieren van

Jmhina bcfchouwd hebben ,

zal hec nu tyd zyn om eens

te gaan zien , wat zooiten van Vo-
gelen men hier , en in de Naburige Ey-

landcn , heeft.

DcKazu- De groot lle Vogel, die ik hier kenne,

waris. is de Kazuwaris. Iï,en Dier, diens kop,

bek
,

pootcn , en fatzoen van 't hc-

haam , t'eenemnal na een Vogel gelykt;

maar van den welken men echter met

waarheid niet zeggen kan, dat hy vliegt,

of dat hy ook vleugels en vederen heeft.

Dierhalven zou het veel eer een Land-

Dicr, dan een Vogel
,

gelyken te zynj

maar dewyl hy echter gemeenelyk on-

der de Vogels' gelleld werd , zullen wy
hem daar onder , als de grootfte zynde,

ook de eerde plaats geven.

33ezc Vogel fchynd by na wel uit het

gellagt der Struys- Vogels, often minften

een zoort der zelve te zyn , zynde me-
de wel zeer licht en gezwind van gangj

maar niet in ilaat ,
(en nog vry minder,

als de Struys- Vogel) om te vliegen. Hy
is kleender dan de zelve, hoewel hy an-

ders van geftalte, tred, en in opzicht van

verfcheide eygenfchappen , zeer wtl na

de zelve} uitgenomen dat hy geen pluim

aan zyn Haart heeft , gelykt.

Hy is 4 a f voeten (als hy van de groot-

fte zoort is) recht ovcr-eynd ftaande met

kop en al hoog. Zyn pluimen , of ve-

deren
,
gelyken zeer wel lange hairen

of borllels vaneen Hert, of eenig an-

der wild Dier ; dog fchoon dit van ver-

re hairen gelyken, zyn 't egter, van na-

by befchouwd zynde , lange vederkens, aan

de kanten ydele en dunne hairkens bezet

,

by na als de vederen van de Struys-Vogel,

en zulke vederkens Itaan gemeenelyk twee

by een , uit een en de zelve oorlpronk

,

en zyn tuflchen de drie en zeven duim

lang.

De kop van dezen Vogel gelykt zeer

wel na de Ganzen- kop , waar aan een

plompe rondagtige bek is. De jongen

zyn op de kop kaal en blaeuwagtig ;

maar allenskens groeid daar een langwer-

pig horenken of heuveltje op , dat in

de volwaflène een duim hoog , en zwart

is. Omtrent de ooren is , de zelve me-
de kaal , weshalven men de opening der

zelve klaar bekennen kan. Onder aan de

keel zyn zy voor een groot gedeelte

kaal , en uit den blacuwen , of loodver-

wig } en op die plaats ziet men in de Man-
nekens

,
groot geworden zynde , twee

lange kwabben, die hoog-blaeuw of

violet-verwig zyn , en na den peerfchen

wattrekken, vooral, wanneer dit Dier

kwaad , en getergd werd , en dan wel
eenigzins na die der Calcoenfche Haanen
gelykende.

D B L 1 N G
De hals is al vry

DER

een Kraanvogel

,

lang
, gelyk die van

en 't agter-lyf loopt

wat rond af met lange afhangende plui-

men, die de lieert uitmaken.

Deze Vogel is tweederley van verwe
j

na dat zyn ouderdom is. Zoo lang hy niet

hooger dan drie voeten is , heeft hy de
verw vaneen iong hert , te weten, hcht-
ros, met wat gracuw gemengd} dog al-

lenskens werd hy hooger van verw , en ten

laatltcn uit den graeuwen en zwarten , en,

daar beneven ook zoo glimmende , als of
hy'met Olie of Gom beflrekcn was.

In de plaats van vleugels heeft hy twee
kleene lapkens , gelyk de vleugels van
een jong kieken, waar aan drie grooter,

en twee kleener pennen , die zwart en
bloot zyn, ftaan j met welke hy (gelyk
licht te bezeffen is ) zich geenzins van de
aarde in de lucht verheffen , of vliegen

^

ja zelfs geen bewys daar van maken kan.

Hy heeft hooge , fterke , dikke poo-
tcn , die beneden in drie plompe teenen

met ftompe klaeuwen
,
^^waar mede hy

egter een groot geweld doet , verdeeld

zyn : want al des zelfs kragt beftaat in

zyn pooten. Zyn ftap , of tred , is ge-
meenelyk deftig , en langzaam ; dog ,

gejaagd zynde , loopt hy zoo ongemeen
Inel , dat hy fchynd ten deelen te danf-

fen, en ten deelen als voort te vliegen.

Des zelfs ftem is fyn , en piepagtig ^

by na als die van een kieken j ook hoord
men die weinig , ten zy dat hy gejaagd

werde.

Als hy oud en volwafTen is , blaafl

en fnorkt hy, als een Konyn , voor al j

wanneer hy tegen de Honden , Bokken,
of eenig ander Dier , vegten zal , fprin-

gende en flaande niet weinig met zyn
vafte pooten tegen de zelve aan.

Zyn oogen z^n eenvoudig zwart ,• en
daar onder is hy wat blaeuwagtig. In 't

lyf heeft hy maar eene doorgaande darm
^

die oorzaak van zyn onbezuisde gulzig-

heid is, flingerendcalles, wat hem voor-
komt , binnen , en wel zoo menigvul-
dig, dat hy 't wel eens weer uit- en over-

geven moet.

Het Manneken is altyd ftouter , eni

ook zwarter van verwe, als 't VVyfken,
't geen ook zulke dubbele peerfche kwab-
ben of lellen aan 't hoofd niet j maar
in de plaats van de zelve een kaale plek

heeft.

De Eyeren van deze Vogels (die zyge-
meenlyk drie , en zelden vier , leggen)

zyn vry kleener, en langwerpiger, alsdie

van de Struys- Vogel , en ook vry dun-
ner van fchaal ,

gemeenelyk vry konftig

en aardig met Gras-groene verhevene fpik-

kels , die fraey ftaan , en op de grond

zelfs wit geteekcnd , hoewel ik 'er ook
wel gezien heb , die glad , en zonder

fpik-
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fpikkels, ook zoo groen niet, en bleker

waren j dog ik heb 'er een van eenlever-

verwige couleur , zeer glad , en zonder

eenige ilippels zynde, de weergae van 't

welke ik noit meer gezien hebbe.

Dit Ey is van binnen vry wat verwerd,
zynde geenzins zoo net , als 't wel be-

hoord , in 't wit , en in de doyer
, ge-

lyk andre Eyeren , onderfcheiden } mo-
gelyk , om dat zy gemeenelyk half-uit-

gebroeid in onze handen komen , waar
door men 'er ook wel bloedige aderkens

in vind. Als de zelve 'er nog niet in

zyn , kan men 'er een goede Itruif van

bakken. De fchaal werd ook wel tot

drinkvaten gebruikt , en in 't Zilver of
Goud gezet.

De naam van deze Vogel is door ganfch

Indien de Kazuwaris. De Portugeezen

noemen hem den Vogel Erna , oi Ernc
,

waar van de vermaarde Car: Clufius^ Lib:

Exotic: , Emeu gemaakt heeft.

Hy valt op 't Eiland Ccram , ën wel
meeit op des zetfs Zuid - zyde , van Eli-

fapoeteh tot KeUemoeri toe. Men zegt

dat zy ook op Bocton, en in de Eilanden

van jlroe vallen ; dog die verichallen ee-

nigzins van deze
,
gelyk hier na blyken

zal.

Deze Vogel heeft verfcheide eigenfchap-

pen , die met die van den Struis- Vogel
overeenkomen, en ook eenige, die hem
alleen eigen zyn.

Het is iets wonders , dat hy , in de

diepfte wilderniflen van Ceram geteeld

zynde, zich egtcr zoo licht tam laat ma-
ken , en zich zoo gemakkelyk aan deze

en gene gewent , zelfs na dat hy maar
een week a twee by iemand geweeft is,

eetende ten eerllen al , wat men hem
maar geeft.

Hy is zeer vergeetagtig , zelfs al heeft

hy zoo aanllonds van iemand flagen ge-

kregen , dat is hy aanllonds vergeten
,

kennende ook die Perzoon , die 't dee,

niet meer dan een ander , daar in den
Struis zeer gelyk zynde.

Men vangtze gemeenelyk, nog jong,
TOS, en van grooce ontrent als een Ojevaar
zynde: want de oude laten zich niet ligt

vangen , alzoo zy met hare pboten zeer

fel van zich trappen ; hoewel de Jlfoe-

reezen anders een Kazuwaris in zyn vol-

len loop weten na te rennen, en die veel

fncller , dan eenige Hond dat doen zal

,

te vangen.

Zyn domme herzenen, en kwalyk ge-
vederd lyf , zyn oorzaak , dat hy zyn
Eyeren zelf niet uitbroeden kan , Ichof-

felende die maar los in 't zand , of onder
de ruigte die verbergende , daar hy ze
verder aan de Zonne, overgeeft, zoo dat

zich de jongen in den dop zelf zoo wat
moeten redden.

1^^
Het beurt echter wel, dat zy deze

Eyeren ook wel in een neft leggen , en
daarop zitten (hoedanig ons volk Aq.
1 660 'er een by Geeti Goeli in een neft r.p

drie Eyeren vonden zitten , zonder nog-
tans te weten , hoe lang hy 'er opgeze-
ten had) dog dat is iet zeldzaams, en, als
't al gefchied, ziet men J ie zoo wel van 't

iVIanneken
, als van 't Wyfken

, gc-
fchieden , alzoo hy die anders gemeene-
lyk even zoo, gelyk Job Cap. 39: 17.
van 't Wyfken vun den Struis- Vogel ge-
tuigd, behandeld, dat zy ^ namemlyk,
hare Eyeren in de aarde laat , en die in '/

ftof -cerwurwd , vergetende , dat de voet
die drukken kan^ en dat de Dieren desFelds
die vertrappc: komen. Zy verhardet zich
tegens harejongen , ah of zy de hare niet
waren. Haren arbeid is te vergeefs , or>t-

dat zy zunder vreeze ts : Want God heeft
haar van PFyiheid ontbloot , en heeft haar
des verftands niet medegedeeld.

Even zoo is 't ook met de Kazuwaris
gelegen, diealtyd zyn mage , even als
de Struis-Vogel, geerne met het eeneen
't andere, dat zeer zwaar is, geballaft
hecfc, 't geen hem Ryll , Piefïïmg , en
allerley andere koft, of vrugten , die hy
zeer gulzig binnen flingerd , 200 niet
konnen geven , weshalvcn zy nog liever
Zagoe-Broot, om dat daar meer gewikt
en zwaarte by is eeten , zelfs ilingeien zy

,

als zy ze krygen konnen , een menigte
Snap - haan - Kogels , ronde houte bolle-
kèns , en al wat zy maar binnen krygen
konnen, in, al welke dingen zy, watge-
jaagd zynde, weder uitfpuiwen, en over-
geven.

Zyn vleefch heb ik Ao. 1668 geproefd}
bevond het vet blank, en weli dog waE
geyl, ofgeelfch , en zenuwagtig , wes-
halven men noit oude Aagten moet , die
niet zouden te eeten , en vry wat hard
van vleefch zyn. Zy dienen niet op een
plaats, daar men ander Vee houd: Want
de jonge Endvogelkens , Kiekens, enz:
zyn niet zeker voor den zelve , en zy
Hokken de zelve, zoo zy ze ontmoeten',
op, hoewel de Kiekens hen dikwils nog
wel zoo veel i'pel weten te maken , dat zy
'er weer uit moeten. Stokflagen hier over
zyn zy aanftonds vergeten, en zullen ten
eerften zeer itout weer op de zelve plaats
komen.
Zy leven in 't wild van de Vrugten,

die hier en daar van de Boomen vallen.

De Kazuwaris , die op Aroe valt , is

by na als de Ceramfche ; dog de Eyeren
van die yJroeze Vogel zyn in verre na zoo
fraey niet, als d'\cyzx\dicCeran>fche ^ heb-
bende veel langer en verwarder fpikkelen.

Hy fchynd na de befchryving van
Gnilielm: Pifo Hift: Brazil: ook in 't

Noorder deel van Brazil te vallen , noe-
Pp i mende
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mende hetn in 't Portugeefch den Vogel

Ema.

De Bin- Hier valt ook een Vogel, diedelnlan-

tapoeof der Bintapoe, noemd , en die by de Ge-

leerden de naam van Porpbyrio Indicus

voerd. De onze noemen die de Water-

Paeuw.
Hy is als een gemeene Haan van ge-

ftalte } dog van lyf niet grooter als een

Duyf. De kop is kleen na 't lichaam ,

zyn fnebbe recht, fterk, en bloed-rood,

en tot een byzonder teeken heeft hy op

't hoofd een groote kale platte en roode

plek, als een muts, in de plaats van een

kam , diergclyke men aan geen andre

Vogel ziet. De hals en borft zyn violet-

verwig, de rug kool- zwart ,
gelyk ook

zyn korte fleert , daar onder eenigc

fneeuw-witte pluimen zyn. De vleugels

waren boven aan ook wat violet-verwig.

De pooten zyn rood , meer dan een fpan

lang , en drie vingeren breed , boven de

kniejen of beneden - fchenkels ; dog on-

der de knien of de beneden-fchenkels der

pooten zyn ze veel dikker , als boven.

Aan de zelve ftaan drie lange wel ge-

klaeuwde teenen voorwaards , en een

agterwaards , aan welke hy deze ordre

houd , dat de kleenfte , of de agterfle,

maar een lid , en van de drie andre de

buitenfte (of naafte aan de agterfte) vier,

de middelrte (die ook de langire is; drie,

en de naafte daar aan twee leden heeft.

Deze Vogel valt op groot Ceram , op

de Nüord-zyde in de Bogt van Hatoe-ive

;

dog meeft op Boero. Hy werd op Ja-

'va , Celebes , en in Bengale ook gevon-

den. Hy valt mede ia geheel Azia , en

niet alleen (gelyk zommige gemeind heb-

ben) in Komagena , een Landvoogdye van

't Noord-deel van Syrien.

Deze Vogel eet Picflang , en andre

vrugten j ook kleene Vifchjens , die hy

in 't Riet ( daar hy zich veel onthoud /

vind , vattende zyn aas , of Ipys , even

eens, als de Loeri's , met zyn cene poot.

Ook aaft hy in deRy ft-Velden op dePa-

di, aan welke hy veel fchade doet. Hy
vliegt zeer weinig •, maar loopt byzon-

der fnel , wippende in 't gaan , even als

de kwikftaart ,
gedurig met zyn ftaart.

Hy fchynd (immers de iS^/?^^^//?/:"?) wat

doofagtig te zyn , latende den Schutter

daar tot byna ontrent zich komen.

Hy werd hier meeft met ftrikken ge-

vangen
,

gewoon zynde zich , als de

Hoenderen, in 't zand te wentelen, met

welke men ze ook zeer gemeenzaam op-

voeden kan, en zy gewennen by-zonder

•wel aan die gene, die hen eetcn geven.

Zyn ftem is zagt en beweeglyk , roe-

pende , hoewel zelden, oivik^ cwik, en

dat wel met een gemengde ftem van ccn

Biggetje, en van een Endvogelj dog in

't Bofch heeft hy een fterke ftem , diö

men van verre hooren kan.

Dezen Vogel weten die VAnOma uit de

Ryft- Velden, door 't branden van de tak-

ken der wilde Papaja, te verjagen.

Wy vertoonen dezen Vogel na 't leven

hier geteekend by de Letters O. O.
Men heeft hier zomtyds ook een vry D-Krop-

grooten Vogel, by de Geleerden de Ow- ''"^'

crot.ilus Indicus y en by ons de Indiaanfcha

Krop-Gans genaamd.

Hy komt hier van andre geweften ;

dog is hier egter nu en dan gezien , en

ook wel gevangen.

Hy is van groote , en ook eenigzins van
gedaante , als een Zwaan , en een van de
grootfte Indiaanfche Vogels.

Hy heeft een zeer lange Sneb, die wel
anderhalve voet lang, en wit-agtig is,

welkers bovenfte deel wel een tweclhy-

dend Zwaard gelykt , hebbende aan 't

einde een krommen haak , en van binnen
ziet men daar een fcherpe Sneede aan

,

als aan 'tSny-Gras. Hel onderfte deel is

gemaakt van twee ranke en buigzame
kieuwen , die wat van malkanderen ftaan,

tufl'chen welke een vuil-witte Ledere zalc

hangt, waar in wel drie kannen V/aters

konnen gaan j dog wanneer die zak ledig

is , verbergt hy die tufTchen die kieu-

wen eenigzins , of zy hangt ook wel ter

zyden, als een kleen Bez.ian-Zyl, af. Hy
is groot van oogen , rondom welke eer»

geele kring loopt. Van de nek tot het
begin der vleugels is wel een lengte van
twee voeten , en even zoo lang is het
verdre lyf tot het einde des zelfs , of tot

aan de ftaart. De nek is eenigzins ge- •

kuifd, of immers ruig, en de hals, gelyk
aan een zwaan , vuil- wit. Hy is kleen

van pluimen, die dicht in een liaan , en
beter na wol-agtig hair , dan na plui-

men, gelyken Die aan de borft ftaan,

zyn wel de fcherpfte , en gelyken vry

wel na de pluimen van den Kazuwaris.

De borft , buik , en de halve rug , zyn
wit. De vleugels zyn van drie tot vier

voeten lang , van onderen wit , en bo-
ven wit en zwart gemengeld , naaft aan

't lyf zyn zy zwart, en verder witj dbg
de ftag-vederen geheel zwart. Het ver-

dre lyf, en de ftaart , zyn van die twee
verwen gemengd > dog wat meer van 't

wit, dan van 't zwart hebbende.

De ftaart is kort , en breed , naaft aan

't lyf wit, en aan 't einde zwart. Alle

de vederen van de vleugels , zoo wel de
witte als de zwarte , loopcn fpits toe

,

gelyk een Mes , en ftaan in ordre ge-

fcbikt. Het ganfch lyf is dicht met plui-

men bezet.

De pooten tot aan het uiterfte der tee-

nen zyn ontrent een' voet lang, zeer v-aft,

hegt j en Loodverwig. Het beneden fta

deel
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deel derpooten is in vier tcenen verdeeld,

die met een dik vel aan een hangen , en

aan welker einden korte iLompe klaeu-

wen zyn.

Overal , daar men aan 't lyf van die

Vogel drukt , kraakt het als of 'er eeni-

ge wind ingcüotcn was. Hy isvollang-

agtige Luizen. Van zynen zak tot het

Inteltinum Jejunum is een doorgaande
wyde pyp , waar van het ondcrlte een

dikke worll gelykt , van binnen rimpe-

lig, en vol ployen zynde, dat dezes Vo-
gels Maag zyn wil.

Ik heb 'er geen VifTchen in gevon-

den ; maar wel ftukkcn van fcheipen , en

eenige geele Beeltkens. De andre inge- *

wanden hadden ook ietbyzonders; want
de lever was groot , en bcilond maar uit

eene lap, zynde ook kleen van long, en
milt , en hebbende een dubblc blinde

darm.

De flrot verdeeld, zich by 't hert in

twee kleene kloorjens.

Aan 't eindfi van de zak bcgind de
ilrot, of de lucht- pyp, die aldaar geflo-

ten werd met een fpbin^cr , en een lap

,

op dat 'er geen Water inkome, wanneer
hy de zak vuld.

Zyn ftem is gemengd , ten deelé, als

die van een Ezel ( waar na hy zyn naam
in 't Griekx van 'OKcx^ÓTaAof draagd ) en

ten deele als die van een X'^erken , dat

twee lieve Mullcale Itemmekens zyn ;

die zig redclyk wel laten hooien.

Als het legend , fperd hy den bek wyd
open , en laat 'er den Regen inloo-

pen , een tceken , dat hy 't van binnen

vry heet heeft.

Het fchynd byna de zelve Vogel te

zyn, die Levit.-ai: i8. ^^\lKd(it , of den
tellikaan genaamd werd , en die zyn
naam na 't uitbraken draagd , alzoo zy
beide gewoon zyn haar ingeflokte koft,

Viflchen, enz:, weer uit te braken, om
'er, zoo Plhiius Lib: lo. Cap. 4.0., en

jlriftot: Lib. 9 . Cap. i o . Hifi: Anlmah zegt

,

het zuivcrfte dan weer van op te eetcn

,

en 't onzuivere te laten leggen.

Hy valt veel op 't Eiland Java , en
wel meell op des zelfs Zuid-zyde , on-

trent de uitgangen der groote Rievieren.

Hy werd ook wel op de binnen- Kuft,
en ontrent Ctcffic gevonden, zwemmen-
de aldaar in de Rievieren met een geopen-
de bek , en dat om 'er de kleene

Vifchkens, Garncelcn , Slekken, enz:,

in te vangen •, en om dit Vifch-Roo-
ven haatcn hem de Javaanen. Hy valt

over-nl tufTchen de Zuid-kant van Java
en tuflchen 't Zuid- Land , van waar hy
dan met de langdurige Zuid - üoltcn en
Zuiden- Wind , zomtvds na deze Eilan

den over komt , konnende zeer hoog in

de Lugt, en weer laag , 200 als hy wil

,

vliegen.
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Men heeft hem in dezeGeweften maar

zeer weinig, te weten , op de Kuft van
Hitoe^ en ontrent de Pas-Bagutvala^ ge-
zien, daar de Inlanders 'er verbaalt over
ftonden , niet zynde gewoon zoo groote
Vogels te vernemen.
Zy zetteden zig op hooge Boomen

neer
, van waar 'er eenige gefchoten

wierden. (Jok is 'er ontrent Bonoa een
levendig gevangen, en aan 'tKafteelhier
gebragt} dog men kon hem doe niet op-
kweeken } hoewel men 't naderhand een
andren gedaan heeft j dog die pikte zich
zelve in de borft , dat hy 'er van ftierf.

Zy werden op Batavia nu en dan wel
op de Markt gebragt , en verkogt om te
eeten , even als men hier te Lande de
Deenen, of wilde Zvvaanen, Krop-Gan-
zen , enz: wel doet.

Op Stmatra's Weft-Kuft, en o-^Ma-
lakka^ vallen zy by troppen op de Zan-
dige en vlakke rtrandcn j dog die vallen
wat gracuwer van couleur , als die men
hier ziet.

Onder de Vogelen , in ^mboina be- De Jaar-
kend , is de Jaar- Vogel mede een van de Vügel.

voornaam fte.

Deze is van groote als een kleenen A-
rend, Kiekendief, ofte Gans.
Het Manneken 'er af, ('t geen wyinp^ent

hier by de Letter P. vertoonen,) is licht- vertoont,

bruin aan den hals en borft , en verder
over 't geheel lyf zwart, met een groene
weerfchyn op de vlerken. De ftaart is

wit, van zes lange en gelyke vederen ge-
maakt , die aan de kanten zwart-agtig
zyn, en die hy op, of na om hoog, ge-
lyk een Exter draagt.

De pooten zyn kort , zeer fterk , al

vry dik, en de bovcn-helft met pluimen
bedekt, en aan de klaeuw verneemdmen
vier lange teenen , waar van 'er drie
voorwaards itaan , met ftompe groote
klaeuwen voorzien zynde , onder welke
drie, de middellle, de langfte, en de ag-
terfte , wel de breedfte is.

Deze Vogel is groot van kop , en aan
de oog-fchcllen heeft hy tegen de ge-
woonte van andre Vogels, lange, llyvc,
enydcle hairen of winkbraeuwen. Rond-
om den oog-appel heeft hy ook een roo-
de kring, en onder aan de keel een groo-
te kaale rood-agtige plek.

Het zeldzaam fte , en opmerkensweer-
digfte aan dezen Vogel is zyn bek , die

tegens den aard van andre Vogels , en
ook in opzigt van zyn eygcn groote, zeer

groot, en wonderlyk geteekcnd is, en
diens zwaarte men zeggen zou, dat hem
laftig vallen moeft j dog hy beftaat uit

een licht voos been. Zy is ontrent p
a 10 duimen lang , en een weinig ge-
kromd , zoo dat den bek alleen de helfc

van zyn lyf (buiten de ftaart) uitmaakt j

Pp
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zynde aan de meefte dezer Vogels de

luimen vol fchaarcn , bleek van vciwe

;

dog onncnt het hoofd wat bruin. De
bovenite bek is dubbel , en als van twee

deelcii gemaakt , waar van 't onderfle

eygcntlyk den bek is. Boven de zelve

ziet meneenzeldzamenuitwafch, dat aan

de jonge Jaar- Vogels anders niet , dan

een bult, is , zynde van een dun been

gemaakt. Deze bult zet alle Janr een

nieuwe halve kring aan , die met keepen

van malkandren zoodanig ondericheiden

is, dat men daar aan des Vogels ouder-

dom gewaar , gelyk hy daar na ook den

Jaar-Vogel (om dat hy , als de Koeijen

;

zyn Jaaren daar teckend) genaamd werd.

A-len ziet duar gemcenelyk zeven ker-

ven , en men geloofd ook , dat hy zoo

vceljaarenleefd ; hoewel ik 'er gezien heb,

die wel elfjaaren oud geworden zyn, ge-

lyk men dat aan hare kerven ook zien kon.

Daar zyn 'er, die willen , dat de gan-

fche bek wel vol kerven , en dat die dan

ook zoo krom grocid , dat de Vogel
,

niet meer konnende eeten , dan van hon-

ger flerft ; dog dit geloove ik niet , en

heb daar ook noit een voorbeeld van ge-

zien i nog lieden gefproken , die iet dier-

gelyks gezien hebben.

Het Wyfken verfchild van 't Manne-
ken alleen daar in , dat het wat korter en

gedrongener van lyf , aan den hals niet

bruin , maar zwart over 't geheel lyf

met een groene weerfchyn is. Ook is

de bek bleeker , ontrent de kop niet

bruin, en de vederen over des zelfs ganfch

lyf ftaan wat wild en verward.

De Vogel is mager , en zeer licht van

lichaam , zynde het daarom vry meer,

dan wel anders te verwonderen , hoe hy

met dien langen bek nog zoo wel vliegen

kan , het welk zullende doen , maak:

hy een groot gedruis , 't geen hy door

zyn groote vlerken , en door zyne groo-

te pooten (hoewel die hol, en by na

zonder merg, dog vol kraak-beendcren,

en ichuins-loopende opene affcheidzcls

zyn) veroorzaakt. Op de langite pyp
der vleugels Üaan zeven wratjens , zynde

half doüifchynendc.

Des zelfs ingewand is aldus gefteld

:

Hy is groot van hert, dat in drie Ka-
merkens verdeeld is. Zyn lever is zeer

droog, en beilaat uit twee lobben, zon-

der gal-blaasjc. Zyn maag legt , tegen

de gewoonte van andere Vogels , in de

onderfte buik , 't geen als een tegen-wigt

van zyn zwaarc kop en bek fchynd

gemaakt te zyn. In eenige magen vind

men geele ronde Beesjens van de Var'wga

GroJJularia (een zoort vanW aringin-Boo-

men, ofde Pruimkens van de groote Wa-
ringin-Boom , de korrels van de Gamocto
of Zaguweers-Booin , uok de platte Zaa-

den van wilde Calabaiïcn , die Appel- rond
en van buiten rood zyn.

Men vind ook wel hecle Canari-Noo-
ten met bolder met al. Mannekens Noo-
tcn, en andre zoorten vanPalala's daarin.

Deze Vogel valt in de groote wildcr-

niflen, in de hooglle Bofichcn, en in zeer

eenzame plaatzen van de Kilanden Cevam
en jimbo'Dui , als ook in de andre omleg-
gende Eilinden, zelf tot in de Moluccos

toe. Daar valt 'er ook een met een dub-
ble bek op Cekbcs^ en een klcene op Sii-

matra^ (van welke hier na) en de T'ockan

van Brazil; dog de Amhonfche is (weini-

ge uitgezonderd ) de grootlte en zeld-

'zaamrte van allen. Deze Neibld ge-
meenelyk op zeer hooge Boomen , die

van binnen hol zyn , of welker breede

takken zoo door malkanderen loopen
,

dat hy zyn Nelt 'er gemalikelyk op ma-
ken kan , dat hy gewoon is uit dorre

flegte Ryskens te doen Wanneer 'er

veel by een in eenig Bofch woonen ,

maken zy een vervaarlyk gefchreeuw
als zy by malkandren komen , behalven

het ilerk gedruifch, dat zy met haar vlie-

gen maken.

Als de tyd komt , dat het Wyf-
ken Eyercn leggen zal , trekt her Man-
neken 't Wyfken de meefte en duniie

veedcren uit de vlerken, die tot een Koy
voor de toekomende jongen moeten die-

nen , waar door 't Wyfken dan , tut

vliegen onbekwaam zynde , t'Huis bly-

ven , de Eyeren uitbroeden , en de jon-

gen opvoeden moet. \\\ die tyd lyden

zy egter geen gebrek , alzoo 't Manne-
ken in die tyd zynM'yfken van alles ver-

zorgd, vcelKanari- Nooten, cndevrug-
ten van de Palala Boerong met hoeden
vol in 't Nell brengende. Na die kraam
van twee a drie Maanden krygt het Wyf-
ken weer vederen te gelyk met de jon-

gen, en dan vliegen zy te znmen uit.

Delillige, en des kundige Inlanders,

wetende , dat zoo een broedende Vogel
onbekwaam is, om te vliegen

, gaan by
zulke Boomen , waar op zy vermoeden,
dat 'er een zit en broed , kloppen onder
tegen de holle llam, waardoor de Moer
veifchrikt, en de vlugtwilnemcn j maar
ahoo zy niet vliegen kan , en aam-agtig

van het broeden is , valt zy van boven
neder, en werd gevangen.

Gemeenclyk heeft dit Wyfken twee
jongen , die , als zy reeds zoo groot
als een Hoen zyn, nog kaal, en zonder

vederen , uit het Neft van den Inlander

gebragt v/erden , fchreeuwende niet wei-
nig, jekkc^ jckkc.

. De oude flokken de heele Kanari-

Nooten wel met hol lier en al in j dog
als 'er den boUter af verteerd is , geven

zy de Noot of dcKanari-Nootzynfchclp

weer
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weer over , zonder die (gelyk zommige
meinen) in ftukken te byteu.

Deze Vogels zyn 't ook, die allerhan-

de Specery-Boomen , als Nooren-Miif-
fchaten, en Moernagcls, mitsgaders alle

Boomen , welker vrugten een harde kor-

rel hebben , in 't wild voortplanten
,

wanneer zy de korrels zelfs door de af-

gang weder geheel later, vallen , die dan

veel beter, als wanneer zy anders geplant

Werden, opkomen.
Het is een domme bange Vogel , en

zoodanig gewoon in 't wild te leven ,

dat hy niet wel by menfchen op te voe-

den, of tam te maken is , zullende ecrft

zeer lang honger lyden , eer hy de fpys,

ofvrugten, die men hem voorzet, eeten

zal. Ook fchreet hy vervaarlyk in die

tuflchen-tvd.

Zy werden ook nu en dan van de Ja-
gers wel gefchoten , en die maar 3 a 4
(aaren oud zyn, houd men goed tot fpys

te wezen , hoewel 'er aan de zelve wei-

nig vleefch , cfi dat nog al vry dradig is

,

waarom zy zoo een Vogel nog wel een

nacht eerll wat ophangen , eer zy hem
bereiden gaan. Die 6 a 7 Jaren oud zyn,
deugen niet om ze te eeten , ten waar
ïnen die een nacht in de aarde begraaft.

Als deze Vogel merkt , dat zyn einde

genaakt , en hem de kop , door al de
kerven op den bek, te zwaar werd, dan
vliegd hy, vergezelfchapt van eenigean-

dre Vogels van zyn zoort ^ na 't hoog
ver-afgelegen Gebergte , daar hy een

Watervlietje zoekt , dat met gedruis af-

loopt, v^aar in hy al fter-oogende zitten

blyft , tot dat hy zoo zagtkens fterfc

,

waar na zyn mergezellen weer wegvlie-

gen j en gemeenelyk vind men daarom
zyn geraamte ontrent de afrollende Ric-
vieren, mecft van Ceram

-^
hoewel nu en

dan ook wel by die van 't Eiland ^m-
boina.

Men vind dezen Vogel ook in 't Zuiden
van Banda^ op 't onbewoond Vogel- Ey-
land , waar op men byna allcrley Vogels
heeft , die in deze en de Molukze Eilan-

len vallen.

ÖeCele- Qp Cclcbes Oojl-Kuji , en op Mamdo
Manado!

^^^^ een Jaar-Vogel, die zy, op zyn Cf

-

fche Jaai- ^^^{/'^^ > -^/öf, 01 Dubbel-bek^ noemen.
Vogel. Deze is wat git)oter dan de jlmbonfche

,

én ontrent de bek wat verfchillende , al-

zoo die van een Manneken van 9 tot 1
5

duimen lang is , verder even eens als de
Ambonfche ^ doyergeel van verwe zynde,

' dog boven op, in de plaats der kerven in

de Ambonfche , ziet men een uitwafch
als een dubble bek , vyf duimen lang

,

drie duimen hoog , en boven wat plat

zonder keepen, maar in de lengte wat ge-
vorend , kraakcbeenig , bruin-rood , en
binnen hol. Onder deze dubble bek

,
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dicht aan de kop , heeft hy 2 a } ker-
ven

, gelyk de Ambonfche , die fchuins
loopen. De oogcn zyn groot, en zwart,
van binnen met een roode kring , en aan
de oogcn leden zwarte , ftyve, en ydcle
hairen hebbende. Naait aan de oogen is

hy kaal en zwart. Daar nevens heeft hy
twee groote oor - gaten. Onder aan de
keel is hy ook zwart en kaal , wel een
hand breed verre. De ganfche hals is Ca-
Ihnie - bruin ', dog de Ambonfche trekt

daar meer na den roflen.

Den bek van 't Wyfken is korter en
bleeker, geel, of vuil -wit} de kam is

als die der vorige-, dog klecner , en wit-
agtig , met de zelve keepen als 't Manne-
ken. De bek van 't Wyfken werd in

riemen gefneden , en tot armbandekens
gevlogtcn voor de kinderen. Uit de kam
van 't Manneken maken zy lepels.

Op Samaira vallen ook [aar- Vogels j

dog klcencr als de Ambonfche . en meer ^^^[^,„
j A t / /; t 1 j

2001 ten
na de AJamaoJc/je gelykenuc.

, yap dieiij

In Brazil valt een Vogel, Toekan ge-
naamd , die wel wat na de Jaar- Vogel
gelykt } dog die veel kleener , en meer
overeenkomll dan deze met een Exter
heeft , zynde aan de borft hoog-geel.

Het vordere ly fis zwart ofdonker-graeuw,
met een groote bek , die ganfch niet na
de gelykmatigheid van dezes Vogels lyf
gefchikt, en die van buiten geel, envart
binnen licht-rood is.

In Negros-Lafid valt mede een Vogel,
die zeer veel na deJaar-V'ogel gcIykt, en
by hen Fonfo genaamd werd.

Hier valt ook een Schaar-Vogel , by De Ti'
den Inlander Talan genaamd , zynde een lan-Vc=

Zee-Rave, zoo groot als een middelbare 8^'-

Arend, of wat kleener. Die op Zee vaa-
ren , zien deze Schaar-Vogels veel , hoe-
wel van verre meeft.

Des zelve is lang van vleugels inop-
zigt van zyn lichaam , de welke , uitge-

breid zynde , by na een vadem beflaan

,

fchoon (dat te verwonderen is) de langlle

(lag - vederen daarom niet boveri ander
halve voet lang zyn, dat de vleugelslang
en fmal maakt.

Den bek is vier duimen lang , blacuw-
agtig , recht , en alleen voor aan als een
haak omgckromt. Het boven - deel van
deze bek is als van drie lange Hukken te

zamen gezet, en befluit in zig de onder-
fle helft , welkers kanten zoo fcherpi

als een mes zyn. Van binnen is de bo-
ven-bek gevorend , en roodagtig, dé
tong kort, en valt gegroeid.

De oogen zyn zwart en vuil. Onder
de keel is 'er een langwerpige, kaale ^

en bloed-roodc plek , verbeeldende als

een wamme of kwabbe.

De verdre deelen van 't lichaam tyri

zwart j aan den hnls en rug kool-zwart j

*;t7



DcZee

304 V E R H A N D
en de fmalle vlerken z,yn wel mede uic

den zwarte, dog gnicuw-agtig , en de

flag- vederen zwart. Aan Uc agtcr-btiik

ziet men eenige wittiglieid , in de eene

grooter , dan in de andre. De borlt is

dik en vlcefch-agtig , als of zy met kuf-

fcntjes gevuld was. Alle de pluimen ,

dog mcefl: aan de kop en hals , eindigen

in een fmallc Ipits, en rtaan verwerd.

De flaart , zynde 't raarfte aan deze

Vogel, 'is lang, zware, en in tween ge-

fpletcn, gelyk men aandcVinchen ziet,

of als een fchaar van' gedaante , die hy ,

zoo als hy wil, vernaeiiwen en verwyden

kan.

De pooten zyn zeer kort , en fchuilcn

mcefl onder zyn pluimen , waar aan vier

magere , dunne, en fchobagtige tcenen

met korte en onfchadclyke klacuwen

jyn hangende die tecncn met een üun

vellcken aan een ; dog egter zoo verre

niet , als wel andre plat-voctigc water-

Vogcls.

Onder de huid is hy rykelyk met geel

vet bezet
,
gclyk hy dat ook aan zyn in-

wandcn heeft , waar in men een groot

gal- blaasje vind.

C/uJius rekend deze Vogel onderde Zee-

Ravens , en andere onder óe. Catarrha&as.

Hy houd zich meeft om hoog in de

lucht , voornamelyk op Zee. Waar
hy Neileld , weet niemand , alzoo men
hen noit op eenig geboomte ziet } hoe-

wel zommige meinen , dat zy zich op

deze en, geene onbcvvoonde Eilanden

houden.

Zy aazen op zekeren ryd van 't Jaar op

de kleene Vifchkens, Oeloepoa genaamd,

en zyn zoo wel gevaUigdoorde Viflchers

van die Vifchkens gekregen ; hoewel dit

zelden gebeurd j dog men kanze niet op-

voeden , al krygt men die levend : want

hy kan kwalyk zitten , om de teerheid

van zyn pooten onder Z)?n groot lichaam.

Men heeft hier ook een zoort van A-

Ar'^end!'
randen, of den Zee- Arend , die 'er egter

verfcheide, of wel dricderley zyn.

De gemcenllc en de grootfte , Jappa

genaamd , is mecfl graeuw , en zoo

groot , als een Gans , zeer leelyk , en

wild van aanzien. Zyn bek is recht

,

llerk , en zwart - agtig , waar van het

boven -deel aan 't voor -einde krom als

ccn haak , dog 't onderlle recht is. De-

ze Vogel is zeer fel van gezicht , plat

,

en wit-agtig van kop, hoog-graeuw van

rug, en lever-verwig van buik.

De vleugels zyn zeer lang , en ftcrk
,

bedekkende by na den buik , en de zelve

zyn uit den graeuwcn en zwarten ge-

mengd.
De ftaart is kort, van zwarte en witte

vederen. De pooten zyn zc^r llerk en

vall, wel een vinger dik , ruig , en als

E L I N G DER
fchubagtig , die met vier lange teenèrtj

waar aan zich zwarte klaeuwen vertoo-

ncn, voorzien zyn.

De oogcn van deze Vogel zyn wit-ag-

tig , als Viflclicn oügen , en men kan
ook door beide zyne neusgaten henen
zien. Hy heeft een gedaante , die wel
wat na die van een Arend , en ook wel
wat na die van een Gier gelykt, hoewel
hy noit op ccnig dood aas aanvalt } maar
alleen van den roof der Viflchen leefd.

Hy heeft een heldre doorflaandó

flem
,

gclyk de meefle Roof- \'ogels

en die men van zeer verre , als zy boven
in de lucht tegen malkanderen vechten,

hoeren , fchoon men die naeuwlyks zier»

kan.

Hy maakt zyn Nefl niet verre van
Strand j dog op fteile ontoegankelyke

Rot zen , Barre Voorgebergten , en op
hooge uitgebreide Boomen, daar ontrent

flaande , levende meed van 't a^is der

Viflchen , die hy al van verre gewaar
werd , alzoo hy ongemeen fnel van ge-»

zicht is , en daar hy in een oogenblik

weet na toe te fchieten , verlatende zyn
proy op geen gcfchreeuw der Menfchen,
al zou hy 'er maar een Huk of een brok
van wegdragen.

Hy aall ook op kleene Coescoefên
,

Rotten , Muizen , en Slangen , zyndc
alles byna zyn gading. By grooten hon-
gers-nood valt hy ook wel op deKiekens
aan j maar anders verfchoond hy de Vo-
gels.

Geen Keerel , hoe flerk ook , zou
hem in zyn Nelt durven aandoen , alzoo

hy in Haat, en zoo llerk is , dat hy hem
van boven neder zou weten te ftooten,

en daar van daan te ilaan. Nogtans zyn
'er Inlanders, die, om zyn Ncll zeker-

der te verflooren, de Boom, waarop
hy Nefteld, omkappen, en dat wel, om
zekere zeldzame (leen , die men zegt dat

zomtyds in die Vogel valt , en die zeer

goed is , om den arbeid der Barende
V'rouwen te vergemakkelyken , te be-

komen , tot welk einde men wil , dat

die Vogel deze (leen in zyn Neft brengt*

Daar is nog een andre zoort van deze gg-
Zee-Arendcn , die over 't ganfch lyf tweede;

zwarter , dun de vorige , is , en op de

rug weinig witte gelpikkelde plekken
h^eft. Des zelfs kop is uit den gcelcnen
graeuwen , waar onder weinig wit ge-
mengd is. De buik en fchenkels zyn le-

ververwig , en na den geelen trekken-

de. De bek is aan het bovendeel bul-

tig, byna als aan een Kickendief.

De oogen zyn levendig > dog zoo wit

niet, als aan de vorige.

De vlerken van 't een tot 't ander eyn-

dc beflaan ten naaften by een vadem van

ccn man.
De
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Een der-

de zoort.

De vorige is zeer kwaad van reuk > dog
deze niet.

Van binnen had hy een groot hert

,

dat meelt dwers na de regter zydc lag.

De mage was niet groot , en velagtig.

De armen waren ook dun. Men vond
geen ballekens in een Manneken ; maar
wel klontjes, na nieren gelykende.

Nog is hier een derde zoort van Zee-
Arenden , die van zyn bek tot het uiter-

(le van de fteert vier fpannen lang is.

Des zelfs bek is korter , en breeder ,

dan de eerfte. Ontrent de

heeft hy hairkens. Ook zyn de
20 Vifchagtig niet, als die van de eerlle

en om de zelve loopt een geele kring.

De kop is gekruld met aardverwige

vederen. Ook is hy van hals als de eer-

fte. De ganfche hals en rug zyn don-

ker-graeuw, na 't zwart trekkende. De
pluimen aan de kop zyn van onder wit-

agtig. De vlekken zyn wat lichter

graeuw; dog de flagvederen zwartagtig,

gelyk ook de breedlle vederen in de
Itaart zoo zyn. "

De buik is bruin , en onder de plui-
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fteen bekomen , en die zelf in de kop van
zoo een Vogel gevonden had, droeg' die
zedert tot een Jdjimat , of een middelom
alle ongelukken van hem af te keeren

,

en voor al , als hy ten Oorlog ging, by
zich , verbeeldende zich nu m alles ge-
lukkig te zullen zyn ; dog hy fticrf al

zoo wel , als de andre , en als de vinder
van zoo een fteen dood is, dan heeft hy
geen kracht meer om iemand hard, on-
kwetsbaar, of gelukkig (immers zoo de
dwaze Inlanders gelooven) te maken.

Daar zyn ook van deze ftcenen in 't

Neft dezes Arends , ter groote van een
mifpel, gevonden, dog de zelve waren
bultig en flim , cenigzins na vuil Ivoir

gelykende, en ook als vol gaat jens, dog
zwaarder en kouder , als Ivoir. Beyde
deze Steenen vuurden 's nachts nietj dog
kookten in Limoen-zap.
Op de laatfte witte Arends-fteen wa-

ren ook die vlekken , waar van 'er twee
tegen malkandren over ftonden , en be-
halven de zelve nog een witte vlek met
eenige aderkens , die 'er door liepen.
Vermits men nu diergelyke fteenen wel

men heeft hy een digte en witte wolag- 1 in 't hout, en inBoomen, ontdekt heeft.

neusgaten

oogen

lange

agter-

tigheid, die vaft aan de huid gehegt is.

De fchenkels, enpooten zyn met brui-

ne vederen aan 't begin der klacuwen be-

kleed. De vlerken zyn ook ronder , als

aan de eerfte zoort , die Kiappa by den

Inlander genaamd werd > dog dezelve zyn
ook zeer breed. De pooten zyn witag-

'^'g » ^" gefchubt , in vier zeer

teenen verdeeld , waar van de

ftc langer is , dan de andre. Aan de

linker poot draagt hy de klaeuwen ge-

floten, die zelf aan een dooden niet op te

breken zyn.

Byna al de pluimen aan den hals, rug,

en buik , loopen fpits toe. Het agterite

van de pooten is eenigzins kaal , dewyl

hy daar op ruft, als hy llaapt.

De maag van zoo een vond ik opge-

vuld met vederen en beenen van andre

Vogels. Daar was in den zelven geen

gal , diens blaasje mogelyk wel door den

Hagel , waar mede hy gefchoten wierd
,

verpletterd is. Des zelfs hert was groot,

lag mee ft aan de rechter zyde , en hy
haddc twee kennelyke witte- ballekens.

Het fcheen wel een van die zwarte Aren-

den , die de Maleijers Lang noemen, te

zyn.

In de kop van dezen Vogel, of wel bo-

ven op , vcrneemd men zomtyds een

knobbel , waar in men een fteen vind
,

ter groote van een Duiven-ey , vol klee-

negaatjcs, ofkuiltjcns, vanbruine, rof-

fc, en witagtige plekken gefpikkeld, en
verder byna wel na een Ilollandfcbe knik-

ker gelykende > maar zoo hard niet. Ze-
ker Oran^ Kaja van Hitoe , die zoo een

lil. Deel.

zou deze Arend die wel van daar na
zyn Neft konnen gevoerd hebben

, ge-
lyk zy nu en dan ook zoo wel ftukken
Berg-Kriftal derwaards brengen.

Hier valt ook een zoort van Valken
,

die de Inlanders Hoezea noemen , en die
^^ ^°*"

anderhalve voet lang zyn. Zy hebben zoortvan
een groote, fterkc, en zwartagtige kop, Valken,

een bek , die wat kromngtig , zagt en
boven de kop licht-geel is. De Nek is uit
den graeuwen , wat na den witten trekken-
de , ook is de buik wit De rug

,

en
vlerken, zyn graeuw , met eenige bree
ke geele plekken j dog 't uiierfte der
flagvederen is wit, gelylc 't ook zoo aan
de ftaart is, die uit thien breede vederen
beftaat, waar van de agt onderfte gewa-
terd zyn. De pluimen aan den buik zyn
dicht en zacht.

De pooten zyn ook met diergelyke be-
dekt , en aan de agterkant al mede wat
gewaterd. Hy heeft vier lange teenen,
waar van 'er twee voorwaards Itaan , en
een aan weder zyden zich uitwaards ver-
toond , zynde van lange zwarte klaeuwen
voorzien.

De tlitoecfen noemen hem Hoerea
,

om dat hy gemeenelyk dit ook zoo uit-

roept.

Zy eeten de Befien van de Waringa
GroJJularia , die klecne geele vrugtkens
draagt.

De Mannekens hebben roodagtige bal-

lekens. Zy onthouden zich op hooge
Boomen, zitten meeft overeind, hebben
een zeer klare ftem , en als zy met den
Kiekend ief, Manchi , of met den Sper-

Q_q wer
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Honden
ge-

tegen

De Kie-

ken-dief.

raas-, als of 'er eenige

malkandren blaften. Zy rooven geen

Hoenderen, gclyk de Kiekendiefgewoon

is te doen , maar blyven meeit op de

hooge Boomen.
De Jmboineefen geven de naam van

tugeczen eerfl; op Giiolo
,

gclyk ook de
daar naby gelegene Papuejcbe Eilanden ,

en op Nova Guinca^ gevonden, droeg by
hen de naam van Pajj'aro de Sol , dat is

,

Zonne-yogel^ dog de Ternataanen noemen
die in hunne Taal Manoeco Dewata , (waar
van andre Manucodiata gemaakt hebben)

Manehi (zynde een zoort van Kiekentiie- i
dat de Fogel der Goden beteekend

En tvvee^

de 7,oorc

van Ma-
nchi's.

ven ) aan driedcrley Vogels.

De eerlle zoort , zynde een kleene

Roof-Vogel , van grooie als een gemee-
ne Kiekendief

,
graeuw van rug , en wit

en zwart gewaterd van borft , en buik.

De vlerken en de flaurt waren zwartag-

tig met witte plekken gemengeld.

Zyn bek was recht , hy was kort van

poocen , en die waren van flappe klaeu-

wen voorzien.

Daar is nog een tweede zoort dezer

Manehi's , die zeer wel na een kleene

Valk gelykt , hebbende een kromme
bek, die voor aan zwart , en agter don-

ker-geel is. Deze is fnel en fcherp van

gezicht , en heeft een licht-roode kring

rondom zyn oogen
,

geele oogen- leden,

en heeft aan den voorfte hoek der zelve een

dwars-velleken , dat hy over 't geheel

halen kan.

De kop, nek, rug, en ftaart , waren
donker-afch -graeuw, gelyk loog-afche.

De onderfle hals en buik is licht bruin.

Hy is fterk van pooten , die met vier

vafte klaeuwen voorzien zyn.

Zy zyn nu en dan wel levend gevan-

gen, dog wegens hare wildheid niet wel

op te brengen } Hoewel zy geweldig na

Kiekens haaken. Zy zyn zeer fyn van

Hem , die by na als die van een Muis is.

Daar is nog een derde zoort , die wat

,
grooter als een Duif, dik, en voor wat
krom van bek is, hebbende eenfraey ge-

fpikkeldc hals , rug , en vlerken , ten

declen kool-zwart , en ten deelen hoog-

geel gemengeld , hoewel 't geel meeft in

vlekken beüaat.

De pluimen am den buik en pooten

zyn donker geel , met ydele fmalle en

zwarte wateringen onderfcheiden. De
pooten zyn kort en dik , hebbende vier

llerke vafte klaeuwen. De fleert is zeer

lang, bertaande uit vier pennen, diezwart

en geel , als 't verder lyf , gcfpikkeld

zyn.

De oogen zyn vuurig , en glimmen
flerk

, gclyk in de Valken. Zy aazen

ftcrk op Kiekens, enandre jonge Vogels.

Deze twee laatftezoortcn zyn de rechte

Kieken-dieven , by den Inlander met de

naam van Manehi bekend > dog de eerfte

fchynd een Vogel op zich zelven te we-
zen.

De Para- Een van de zeldzaamftc Vogels , hier

dys-Vo- bekend, is de Paradys-Vogel,
gel- Deze voor 17 a i8 jaaren door dei^or-

Een der-

de zoort.

Men maakte de Mcnfchen in die tyden
wys , dat deze Vogel geen pooten had,
waar van de ervarenheid het tegendeel

nu leerd. Men voegde daar by , dat hy
altyd in de lucht zweefde , van de zelve

leefde , en noit op aarde gezien wierd j

dog die van vlroe , die Jaarlyks in Banda
komen , hebben ons geleerd , dat dit ver-

dichtzelen van onkundige lieden zyn ,

die nogtans geerne de naam zouden wil'

len hebben , dat zy dezen Vogel ken-
nen.

Dat de oude Portugcefeti , en de Mcn-
fchen in de eerfte tyden, 'er dit , of iets

diergelyks , van zeiden , is nog eenigzins

in te fchikken; om dat hen veel zaakenj
die dit zoo deden fch/.ien , voorkwaa-
men i dog in deze tyden behoord men be-
ter te weten.

Dat zy gehouden wierden zonder poo-
ten te zyn , Kwam daar van daan , om
dat zy die van de Inlanders altyd zoo kre-

gen , 't geen zy deden , om den Vogel
tegen het verderf te bewaren, en omdat
de Moeren , die deze Vogel op hunne Hei-
metten tot Cicraad gebruiken , de zelve

zoo begeeren te hebben , om dat de poo-
ten hen daar toe in de weg , en hinder-

lyk zyn
, gelyk ze ook door de zeive,

of voor hen , meert of ingckogt , of door
hen gebruikt wierden , dat nog de da-

gelykze ervarentheid ons dit Icerd in hun-
ne openbare Spicgcl-gcvegten, en fcher-

mutzeringen , waar in zy met de zel-

ve gewoon zyn te verfchynen. Om dit

oude gevoelen nu tegen te gaan , dat

zy geen pooten zouden hebben , zoo
hebben de Aroeczen nu zedcrt 70 a 80
Jaaren hcrwaards de pooten daar aange-

laten , en de onkundige Wereld hier van
beter onderricht. Ook heeft Jntoni Pi-

gafet (reysgczel van den vermaarden Zce-
Held Ferdincind Alagellaan) al ontrent

A°. I fif . als een oog-getuige de Wereld
van deze waarheid verzekerd , 't geen
echter veel Schry vers na zyn tyd

( Gefne-

ras , ylldrovaudus , en meer andre ) nog
fterk tegengcfproken hebben. Carolus

Cluf.i'.s (fchoon hy dezen Vogel zoo zelf

niet zag) getuigd cgter in zyji JuSlarium

ad Ijbios Exüticos Cap: i., dat 'er A°.

i6of . zoo een met pooten ic ylmjlerdam

te zien geweeft , en openbaar verkogt

is. Egter zyn 'er nog lang naderhand

veel Schryvers als Francifco Herman-
dei , Enzeb: Nierenberg^ en meei- andre,

die.
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die het tegendeel ftaande hielden , ge-

weelt.

De Portugeefen geloofden ook ,
(als

een gevolg van 't eerlle , dat zy geen poo-

ien hadden) te lichter, omdat dezeV^o-

gels altyd in de lucht zweefden , en noit

levendig op de aarde kwamen , te meer,
om dat de Inl.inders hen die altyd dood,
en noit 'er een levendig te koop brag-

ten.

Nu is 't ook waar , dat zy zich tneefl;

in de lucht ophouden, en zelden op hoo-

ge Boomen zich nederzetten , zyndc niet

in ilaat , wegens de geileltenis van hare

vederen, en pluimen, zich zeiven, wan-
neer zy door deze of gene ilerke wind,
die hen van agteren overvalt , eens tegen

de grond gelmeten zyn, weder op te hef-

fen, of weer na boven toe te vliegen.

Als men nu deae Vogel al levendig

gevangen heeft , is men niet in ilaat
,

om die op te voeden , ten deelen , om
dat men zyn aas of fpys niet kend

,

ten deelen , om dat hy by uitnemendheid
wild, en zoo IkI in 't byten is , dat men
hem niet wel genaken kan , waarom de

Inlanders de zelve maar ten eerften dood-

flaan.

Egter heeft men in een Boekje, Dell-

ci£ Italic^ genaamd , en over 80 a po
Jaaren te Padita gedrukt, gelezen, dat

'er in die tyd te Paóua, een levendige Pa-

radys- Vogel is te zien gcweeft, dat my
vry wat ongelooflyk voorkomt : want
weten de Aroe'efen , die dezen Vogel op
hun Land vangen , hem , om de twee
voornoemde redenen , niet in 't leven te

houden, zoo is het niet waarfchynelyk,

dat de Italianen van Padua dit zullen heb-

ben weten te doen.

Van deze Vogels zyn hier zes byzon-

dere zoonen , die alle de naam van Para-

dys-Vogels dragen , bekend j dog die al

vry veel van malkanderen verfchillen
;

•waar by wy ook 't Konings Vogelken
voegen.

I. Degroote ^rofi''/f/:'tfParadys-Vogel.

II. De klcene Papoefche dito.

III. j Twee Paradys-Vogels,die zwart
IV. \ zyn.

V. De witte Paradys-Vogel.
VI. De onbekende zwarte Paradys-

Vogel.

VII. En het Konings -Vogeltje, dat

'er mede onder geteld werd.

Decroo-
^'^'- ^^ groote Paradys - Vogel aan-

te Aroe- g^at, deze valt gemeenelyk twee voeten
clhe lang, en een grooce hand breed , zyndc
Raradys-

jf, 'j gemeen (zoo als wy die krygen)
°'^^

' zeer plat gedrukt.

De kop is kleen , na 't lichaam , aan

welke hy een rechten, hngen, en harden
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bek heeft , die bleek van verw is. In-
dien deze bek 'er niet aan was , zou
men dit voor geen Vogel , maar voor
een vederbos aanxien. Up de kop , en
in de nek , is hy Citroen- geel , omtrent
den oogen (die zeer kleen zyn) zwart, aan
dt-n hals hoog-groen als een fmaragd

, en
daarbeneven zoo zagt als Fluweel', en
zeer glimmend, of glanzig.

De borft is zwart, of Wolfs geel, en
al mede als Fluweel zoo zacht. De
vlerken zyn redelyk groot, en Kaftanie-
bruin

, met harde flag-vederen
, gclyk

die der Duiven. Het achter -ly f beftaat
uit veel lange en rechte pluimen , uit
den hcht - bruinen , en geelen gcmeng-
den, en aan wederzyden met dunne hair-
kens , gelyk de pluimen van de Struis-
Vogcl, bezet. Deze pluimen fpreid hy
in 't rond uit"", als hy vliegt, waar door
hy op de lucht als dryft , konnende
zich dus zeer lang op de zelve ophou-
den.

Aan weder zyden van zyn buik ftaan

korter dog andre en llyver pluimen
,

die dicht gclloten als twee boflen , fchoon
Goud-geel, en blinkende zyn. Op den
rug uit het lluit - been ontl'pringen twee
andre zwarte en ftyve draden , die ter

plaats, daar zy beginnen , te zamen -ko-
men , en die zig van daar verder verdee-
len, zynde veel langer dan de Itaart , en
eenigzins ruig, en aan de einden wat hai-
rig. Aan de doode Vogels zyn deze ftyf,

en onbuigzaam : maar of zy aan de leven-
de niet buigzaam , en waar toe zy hem
dienftig zyn , dat is tot nog toe onbe-
kend. Immers het is niet waarfchyne-
lyk , dat deze tot paring en verzameling
van 't Manneken en Wyfken , of dat zy
dienen, om de zelve, als zy hare eyeren
uitbroeden , te zamen te hegten , die de
Mannekens (Zoo zommige voorgeven) op
haren hollen rug dragen.

Men vind in deze geweften nog ver-
fcheide andre Vogels met diergelyke lan-

ge pennen in haren Haart , die alleen tot
cieraad dienen, en van de welke zommi-
ge gevederd , zommige ongevederd zyn,
gelyk dat in de Ambunfche Fyl-llaaat, de
Ys- Vogel ofte de Sariwan , en ook in

zekere flag van Papoefche Perkiten te

zien is.

Van 't lichaam dezes Vogels kan men
aan de gedroogde niet, dan het vel, zien,

aan 't welke men nog wel wat droog vet j

maar anders niet, gewaar werd , alzoo al

't ander vleefch 'er uit gefneden is , om
hem tegen het verrotten te bewaren.

Hy ichynd egter zeer kleen van lyf,

en niet grootcr, als een Mcerl, te zyn.

De pootcn van deze Vogel zyn zeer

leelyk , zyndc in vier lange gcklaeuwde
teenen , byna als die der Roof- Vogels

,

Q^q i ver-
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verdeeld. Zy geven een groote misftand

aan die fraeije Vogel.
. ,j •

Als nu 't vleclch 'er uitgehaald is

,

werd de rug wat hol , en ingebogen on-

trent de nek , waar van daan zommige

hebben beginnen te gelooven ,
dat het

Wyfken de eyeren in die holle rug Van t

Manneken legt , dat loutere beuzelingen

2yn , alzoo dat kuiltje daar toe zeer on-

bekwaam , behalven dat het Wyfken

ook van zoo een kuiltje voorzien is

De Ternataanen noemen dezen Vogel

Manoeco De-wata , en ook Boerong Pa-

poeiva, dat is , den Papoefchen Vogel , en

ook wel Soffoe of Sioffoe. De Jmboime-

fen noemen hem Manoe Key-Aroe^ dat is,

den Vogel 'uan Key , en Aroe , om dat die

lieden hem in Banda , en Anihen te koop

brengen.

Die van de Aroe'éfche Eilanden, welke

6 f mylen Beooften Banda ^
tulTchen A)',

en Nuva Guinea. leggen) noemen deze

Vogel Fanaan.

Manoeco Deivata of de Vogel der Go-

den noemen hem deTernataanen, om dat

de oude Heidenen hunne Goden Dewata's

noemden , een naam , by de Makijers

nog zeer wel bekend. ^
, .,

,

Wie hem de naam van Paradys-Vogel

gaf, of om wat reden hy die draagd ,

blykt my tot nog toe niet. Mogelyk

van 't oud gevoelen dat hy altyd in de

Lucht, en dus dan by deGeeften en Go-

den der Heidenen fweefde ; dog hoe dit

met het Paradys over een te brengen zy

,

kan ik niet begrypen , alzoo dat niet in

de Luct , nog om hoog > maar beneden

op der Aarde was. En noch flcchter

komt dit uit als men op 't Land iiet, daar

zich die Vogel onthoud , of daar hy ge-

vangen werd , dat zeer verre van die

Plaats legt, daar het Paradys geweeft is.

De Plaats , daar hy valt, is tot nog toe van

die gene , die 'er al eenige kennis afhadden

,

kwalyk geoordeeld 't Eiland groot of

kleen Key (
fo mylen Beooltcn Banda ge-

legen ) oi Aroe (een Areek Eilanden , nog

ifmylenOoftelyker, en nader aan iVo-y^

Ga7"«e« leggende) te zyn.

De reden des zelfs is , om dat die In-

landers Jaarlyks in Banda (een Landvoog-

dy , daar zy onder ftaan ) komen hande-

len, en, onder andre Goederen, dan ook

die Vogels daar mede aanbrengen.

Op Key komt deze Vogel noit ; maar

wel op de Eilanden van Aroe , dat eenig-

zins mede zyn Vaderland, hoewel hy

nogtans van daar niet cigentlyk oorfpron-

kelyk is , dog dit Itaat vaft , dat hy ons

door geen andre , dan door de Aroeé-

/en, aangebragt werd.

Deze Aroeéfen verhalen ons , dat de-

ze Vogels alle Jaar, op zekere vafte tyd,

namcntlyk in 't TVejin-Saizven "- '""

E L I N G DER
drooge Moejjon is , uit het nabygelegeft

'Nova Guinea (haar recht Vaderland) op
hun Land in de wind op komen over-

vliegen, en dat zy daar zoo lang overbly-

ven , tot dat de O0/?- of de Regen-MoeJJbn

aankomt , op welke tyd zy gewoon zyn

weder na haar Land vliegen.

Dit is de reden , dat de Aroeivefen ons

van de Neft, jongen, of van 't uitbroe-

den dezer Vogels, niets weten te berich-

ten.

Waar nu op Nova Guinea (dat een zeer

groot Land is) 't recht Vaderland dezer

Vogelen zy, zou men , by nader kennis

van dit Land , daar de BandaneeJ'cn , en

Ceram-Lauwers fteik op vaaren , metter

tyd gemakkelyk konnen ontwaaren.

Het is zeker, dat hy op 't voorfle deel

van Nova Guinea , Onin genaamd , niet

valt , welk deel van 'c recht Nova Gui-

nea fchynd afgefcheiden te zyn > hoewel

't egter aan een vall is , waar uit men
fchynd te mogen giflen , dat hy noit

Noordelyker , dan vier Graden bezuiden

de Linie, komt.
Deze Vogels vliegen noit alleen } maar

altyd met troepen van 30 a 40 by mal-

kandren , gelyk de Spreeuwen. Ook
heeft ieder troep een Koning , of Weg-
wyzer , die niet het zoo genaamd Ko-
nings-Vogelkcn > maar een zeer fchoone

veel grooter Vogel , en die veel uitne-

mendcr van couleuren, dan de andre, en
Coraal-rood van oogen is.

Deze Koning is , na 't zeggen der Hun Ko^

Aroeefen , zwart , met roode vlekken ,
"'"S-

en gewoon altyd vry hooger, dan de an-

dre Vogelen van zyn troep , te vliegen,

den welken zy ook , om geen reden ter

wereld , als de fterke wind het hen
maar niet belet, niet verlaten zullen.

Zoo 't nu gebeurd fgelyk het zoo wel
voorvalt) dat deze hare Koning door

een zwaren wind , of door cenig ander

geval , tegen de grond geworpen werd

,

vallen zy alle te zamen mede na be-

neden , niet willende van daar weer op-

vliegen , voor dat zy hem zien voor uit-

dat hun

vliegen , behalven dat zy ook door 't

wonderlyk geftel van hare pluimen zoo
niet konnen, als zy al willen.

Hier door gebeurd het wel , dat zoo

een gehcele trop gevangen werd , want
de pluimen en vederen van deze Vogel

zyn zoo gellcld , dat hy onmogclyk voor

de wind vliegen kan , en altyd genood-

zaakt is zig in de wind op te begeven ,

vermits zyn zagte pluimen anders voor

uit, in ftukken waeijen, en hem t'eenc-

maal zoodanig verwerren, dat hy , bui-

ten ftaat gerakende van zich langer re

beftieren , noodzakelyk moet ter neder-

florten } op hoedanigen wyze ( wanneer

hem de wind van agteren overvalt , en

in
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in de vederen zoo waeid) hymeeft gevan-
gen werd.

In 't vliegen maken zy een groot ge-

fchreeuw , even eens als de Spreeuwen j

dog hare ftem is wat fterker , en wat
meer na die der Ravens gelykende , en
deze hoord men voor al vry llerk , als zy
door zoo een wind van agteren in nood
zyn, doorflaan.

De Aroeejen weten de zelve , zoo zy
zeggen , ook wel levendig te vangen

;

dog alzoo niemand met de zelve , om
haar fel byten , en wilden aard , kan om-
gaan , en men ook haar koft zoo niet

weet te krygen , of by de hand heeft
,

flaan zy de zelve , om van alle die

moeite maar bevryd te zyn , ten eerden
dood.

Zoo ras deze Vogels op 't Land van
jlroe komen overvliegen , onthouden zy
zig , een trop by een , op zeere hooge
Boomen , waar op zy de zelve zien zit-

ten , om enige roode bezien , die aan de
zelve vallen , te eeten , dat waarfchyne-
lyk de roode btzièn van de kleen-bladi-

ge Waringin-Boom zyn. Het gebeurd
ook nu en dan wel } dog zelden , dat 'er

maar twee a drie by een zitten. Zoolang
haren Koning daar Itil zit , zit ook de
gehcele trop itil, en zoorasdieopvliegd,

volgen zy hem alle.

Om nu deze Vogels te vangen , fchie-

ten de Inlanders de zelve van beneden met
ftompe pylkens , en op de allerminlle

wonde valt hy ter neder j dog die 'er van
hen nog beter op afgerecht zyn , maken

,

eer zy daar komen, kleene groene Huis-
kens m die Boom , waar in zich pas een

Man bergen kan , en die 'er zich in be-

geeft , terwyl zy op den dag elders uit-

gevlogen zyn. Tegen den avond naZons
ondergang komen zy weer op die Boom,
en dan neemd hy ze met zyn pylken zoo
wel waar , dat hy 'er altyd eenige van
krygt. Andre belbyken ook wel eenige

takken met Vogel-lym , of Zetten on-
trent deze bezien eenige ftrikken , hoe-

wel zy dit meer ontrent het Konings-Vo-
geltje, en om dat te vangen , in 't werk
Itellen. Zoo deze Vogel in zvn vlerken

getroffen werd , blyft hy nog wel wat j

dog niet boven 3 a 4 uuren in 't leven.

Zoo ras zy 'er een gevangen heb-

ben , fnyden zy hem de pooten af, ha-

len 'er het ingewand uit , en droogen
hem dan eenige dagen in de Zon. Andre
bcrooken hem , eenige dagen voor het

inpakken, met Swavel
, pakken die dan

tuffchen twee plankjes in, en hangen die

in hunne Rook-huiskens op , tot dat zy
die na Banda mede nemen , daar zy een

halve Rykxdaalder, en zomtyds ook wel
een heele (als 'er weinig zyn) voor ieder

krygen ; dog op Aroe zelf kan men 'er

uit , zoo
en genood-

zy weer nieu''

3 op
een voor een oude Spyker , of een ftuk
oud Yzer, krygen.
Onze Schepen , ontrent Nova Guinen

zeilende
, hebben die by Moy handzaam

weder wel by geheele troepen in de
Lucht, tuflchen ^roe en dat Land (daar
een Zee van ontrent rog 18 a zo mylen
breed tuffchen beiden is ) zien vliegen j
welk Vak zy in korte tyd konnen over-
zetten.

Wanneer 't nu zomtyds gebeurd , daC
zy wegens de te Herken Ooiten-wind niet
weder na hz^r Faderlan^onntn vliegen,
dan vallen hare meeft

,

dat zy dan niet voort kc
zaakt zyn te wagten

,

we gekregen hebben,
Gelyk een fterke wind van agteren

doodelyk voor hen is , alzoo is ook.een
al te Iterke wind van voren haar mede
zeer nadeelig , konnende met geen van
die beiden vliegen ; maar een matige
wmd van voren is beft voor haar. Zoo
zy nogtans gewaar werden, dat die wind
van voren hen wat te fterk werd , vlie-
gen zy ten eerflen recht op tot zoo
verre

, dat zy boven den wind komen
,

en daar op dan als dryven.
Men kan dezen Vogel in de warme Lan-

den niet lang bewaren: want fchoon men
'er geftooten Peper (dat goed is) in
ftroid, bederven zyegter wel. Zoomede,
al befmeerd men die met Spyk-olie , en
al ftroid men 'er Camfer in. Allerbeft is

't, dat men ze in de Zon wel ter degen
nu en dan eens droogd , die dan met Cam-
fer bcftroid, en ergens in dicht wegfluit,
of weg -pakt, mits dat men die egter
zomtyds ook al weer eens in de Zon ver-
lucht en droogd , en dan al weder zoo
behandeld

, of in een dicht toegekalkte
Bamboes bewaard , vernieuwende zom-
tyds de Camfer eens. Dus kan men ze
goed in Europa brengen , daar zy 't be-
derf zoo veel niet, als iu Ooft - Indien

,
onderworpen zyn.

Ons volk bev(^aard die Vogel alleen
, g l ,.

als iets zeldzaams, in hunne Cabinetten van d«S.
Vogels

i de Moorcn gebruiken den zel-
ven, als pluimagien op hunne heimetten,
wanneer zy optrekken of ten Oorlog
gaan , en voor al op hunne Feeft-dagen

,
als zy Tsjakalile , of met een Swecrd of
Spies in de hand (even als in de Pyrichica
Saltatio der ouden) als voorvechters fprin-
gen, danffen , en gelyk als een Spiegel-
gevecht aanrechten zullen. Ook binden
zy wel zoo een Vogel geheel , of een
deel des zelfs, aan den rug van hun S waard

;

hoewel de Aroe'éfche daar toe vry wat
te groot, en daar toe zoo bekwaam niet,

i
als wel de Papocfche^ oiMolukze isj dog

j
daarom zyn zy , die een Aroc'efche heb-

l ben , dan gewoon die Vogel in tween te

Q.q 5 dey-
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deylcn , nemende de fraifte vederen voor

de pluimagic op hun heimet.

De jiroecfen getuigen ook , dat die

Vogels in 't Oojier-Moepn geen ibart

hebben j maar wel vier Maanden in de

Wefler-Aloejjon^ in welke tyd zy by hen

gcmcenelyk blyven. De Papoewa's zeg-

den van den hunnen, dat hem de pluimen

by beurten, en voor al, als hy van Men-

fchcn gehandeld werd, uitvallen.

Buiten deze Vogel is 'er nog een zoort

van Paradys- Vogels , die veclkleener,

dan de vorige, is, en die tot onderfchei-

ding van de groote Aroe'éfche ,
gemee-

nclyk de kleene , of de Papoejche Para-

dys-Vogel genaamd werd , en die by de

Mblukfe Volkeren meell in gebruik is.

Deze is merkelyk kkener, en ronder,

als de vorige, en in couleur van de zelve

ook verfchillende.

Hy is ontrent io duimen lang , en

men kan zyn regte gedaante niet al te wel

bekennen , om dat hy zoo dicht in de

rondte geperfl is.

Hy is ook kleen van kop , en fcherp

van bek , die agter loodverwig en voor

bleek is. Zyn oogcn zyn ook zeer kleen,

en daar ontrent is hy zwart > dog aan de

hals fchoon groen, als een Smaragd , ge-

lyk de vorige Vogel.

Op de kop, en in de nek , is hy vuil-

geel , op den rug uit den geelen en den

graeuwen gemengeld. De borll , en

buik , zyn zwart-agtig-bruin , en 200

zacht als dons. De vlerken zyn zoo

kleen , en zoo dicht tegen het lyf ge-

pakt , dat men die naeuwlyks bekennen

Ican. Ook fchynd het , dat de Inlanders

ccnige van zyn llag- vederen uitgetrokken

hebben. De weinige , die hy nog ove-

lig heeft , zyn Kaltanien- bruin. De
lange pluimen , die de Haart uitmaken

,

zyn ontrent een voet lang , ter zyden

even zulke Vezelkens als de vorige heb-

bende, zynde in 't vliegen mede als een

half-rond uitgebreid i dog bleeker , en

zoo moy van verwe niet , als die van de

vorige, gelyk ook doorgaans deze zoort

flcgter van verwe , dan de andre is.

De twee lange zwarte draaden van den

Haart , als mede de pooten , ziet men aan

deze zoorte by na noit , alzoo de Inlan-

ders die wegfmy ten, oordeelendedie, om
tot cieraad te dienen, zelfs hinderlyk.

Van aard, en eigenfchap, zyn zy even

eens als de groote , levende meeil in de

Lucht. Haie Nellen zyn mede weinig,

dog ecnigzins, bekend. Ook vliegen zy

altyd in de wind op, en met troepen by

een , gelyk by hen ieder trop mede ha-

ren Koning heeft , en dien zeer getrouw

volgt. Deze is zwarter , of donker-

Purper-verwig, en veel fraeijer van ver-

we als de gemeene zyn j hoewel nogtans

ELING DER
zeer veel van die zwarte zoorte verfchil-

knde , die wy hier na , als de derde en

vierde zoort, zullen befchryven.

Wy vertoonen hier de gcmcGn^Papoe- jpp^^m
wjfcbe, of de kleene Paradys- Vogel, by vertoond

de Letter Q.
Ook zullen zy, zoo lang haren Koning

zit , blyven zitten , en zoo ras hy op-

vliegt, mede opvliegen j dog deze klee-

ne hebben dit byzondre, dat zyzomtyds
lyn - recht op en neervliegen , dat zeer

wonderlyk en aardig om aan te zien is.

Zy blyven ook vry beltendig ontrent

het Eiland , daar zy voortgekomen zyn:

want de Papoe'üjas van Mcffov^al weten
ons te zeggen , dat zy daar by hen 't ge-

heele Jaar door gezien werden, endar zy

hare Nellen op hooge Boomen (daar hen
de Jlfoereefen wel gevonden hebben) ma-
ken, en dat hare pluimen , zoo ras men
haar levendig vangt, en lang handeld,

uitvallen. Ook zeggen zy, dat 't Maa-
neken van deze gemeene of kleene zoort

langer hals en bek , dan 't Wyfken ,

heeft. '

Zy noemen deze Vogel in Ternate^ en Zyn
op Tidor , Sujfoe : hy werd ook wel Bocrong Naam.

PupDwa , dat is , de Papoefche of Papoe-

wcij'ch Vogel , dog by de Papoeiva's zelf

^J'^& •> en Sjage , by de Oojl - Cerammers

( Cv en als de vorige ) Samaleik , en op 't

Eiland Sergile in Nova Guinea , Tsjakke

gcnuumd.
in de voorgaande tyden meindc men,

dat hy op 't Eiland Gilolo , of Halamake-
ra , en op de nabygelegene Eilanden na

't Zuiden , en 't Zuid-Uoften viel} dog
hedensdaags heeft men klaar ondervon-
den, dat zy zich meelt alleen op en in de
Papocwajcbe Eilanden onthouden. Deze
Eilanden vertoonen zich in een groote
menigte tulTchen Gilolo's Zuid -einde,
Cerams Novtd- Kuft , en tuflchen Nova

De
plaats,

daar hy
valt.

Guima's Weil-einde, van welke zoinmi-

ge redelyk groot , andre weder kleen

zyn. De grootfle der zel\e zyn 't Eiland

Aleffowal ( dat Benoorden Ceram legt) en
't Eiland Salwwatti oï Salaiuat^ dat zich

naall aan Sergile
, ( een Eiland , of Ibeek

Lands van Nova Guinea , dat in de oude
Portugeefche Kaarten zeer kwalyk Ceram
genoemd, en van Nova Guinea afgefchei-

den werd) vertoond.

Het gene wy bevorens van de groote

Paradys-Vogel wegens de fterke voor- of
tegen-Winden zeiden, getuigen die van

Alejoival mede van zulke Winden in op-

zigt van hunne Vogels, en dat zy zoo zeer

gemakkelyk, en by geheele troppen ge-

vangen werden.

Anders komen zy op hunne Gebergten

zig mede op de hooglie- Boomen neder-

zetten, daarzy, even als de vorige, ook

met ftompePylen gefchoten werden.

De
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De Pafoeiva's verhalen 'er nog iets af,

dat Carolus Clufius in zyn tyd al mede
vernomen , en ook aangeteekend heeft,

dat zy namentlyk willende drinken , en

ergens een kuiltje met Water ziende
,

daar niet alle na toe vliegen j maar alleen

een uit de troep 'er na toe zenden , om
dat te proeven , of het goed is. Deze
vliegt ten eerften weer na zyn troep toe

,

en, zoo 't goed is, komen zy 'er^alle na

toe vliegen > dog zoo niet , zoo vliegen

zy alle ten eerften van daar weg.

De liftige Papoeiud's nu, dit wetende,

laten zoo een Vogel zoo wel van goed

water drinken , dat zy , terwyl hy dat

boodfchappen gaat , zeer fchielyk met

Bori , of de Cocculi Indici , vergiftigen.

Daar op komt die troep, als goed bericht

bekomen hebbende , egter af j maar der-

ven 'er alle van , hoedanig zy dan zoo

een geheele troep te gelyk vangen.

Zy zeggen ook , dat zy die zeer ge-

makkelyk weten levend te krygen , dog
dat zy 't al mrde om de vorige aange-

haalde redenen laten , en hen dooden

moeten. Zy halen 'er 't ingewand en

vlees uit , droogen ze in de Zon , of (dat

by hen gemeener is) zy fteeken die Vo-
gel een heet Yzer door 't lyf fchroeijen

hem daar mede te zamen , en fleken hem
dan in een naeuwe Bamboes , ruim twee

vingeren wyd , waar door zy zoo rond

werden , als men die gemeenelyk ziet

,

hangende die dan in den rook op.

De Vogel is veel bekwamer , dan de

^roe'éfche^ om hem als een pluimagie op

een heimet te gebruiken.

Ook is hy een groote liefhebber van

de Tsjampedab - Vrugtcn , wetende , als

zy ryp zyn, met zyn bek 'er door henen

te booren , en dus aan de andre zyde 'er

weer uit te komen j alzoo 't hem , we-
gens de gefteltenis zyner pluimen , om-
mogelyk zyn zou 'er te rug weder uit te

konnen komen. En in dat doorbooren

haald hy 'er met eenen de vrugtcn uit,

badende zich zelve in 't zap vandievrugt,

waar van hy ook zoo geel werd. Ook
vinden de Inlanders menigmaal zulke

vrugten , die hy geheel doorboord , en

daar hy de korls uitgehaald heeft.

Zy voegen 'er by , dat hy ook zynvaft-

beftcmde levens-tyd heeft , en dat hy ,

zyn einde voelende naderen , recht op na

de Zon , zoo hoog als hy komen kan
,

zoo lang vliegt , tot dat zyn kragten be-

zwyken, en hy zoo dood neder valt.

Dus vind men mede wel geheele troe-

pen van eenen ouder zoo ter nederge-

ftort.

Een Heerlyk zinnebeeld kan ons die

Vogel van een waar Chrillen uitleveren,

die
, gelyk als altyd , vooral in 't einde

van zyn leven , de vleugelen des Geloofs
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zoo lang tot Chriftus , de ware Zonne
der Gerechtigheid behoord op te vliegen,
tot dat zyn kragten befwykende , zyn
doode romp wel ter nedervalt, endeaer-
de ten deel , maar tot dat hy met den
Geeft dan eerft recht , en naeuwer met
hem vereenigd werd.
Deze zoort van Vogels heeft men noit

in NovaGuinca , of in de Eilanden van
Jroe, niet tegenftaande zy ineigenfchap-
pen, en aard, zoowel over- een komen,
vernomen.

Behalven deze twee befchrevene zyn
'er nog twee andre zoorten , die beide
zwart zyn , en die mede in twee zoor-
ten , een groote en een kleene , onder-
fcheiden werden.

De groote zwarte Paradys-Vogel komt Degroo-
zonder vlerken en pooten tot ons, zoo te**varte

dat wy dien Vogel niet wel heel konnen ^^^'^y^-

befchryven. Hy is mede fmal en rond ,
'

als de Papoezvaf(.he Paradys-Vogel , ruim
vier fpannen lang , en over 't geheel lic-

haam zeer zwart. Depluimenaandekop,
hals, en buik, zyn zeer zacht en fterk,

van glans als zwart Fluweel , en Goud,
en daar beneven vertoonen zy ook een
Purpere gloed, die zeer fterk doorfteekt,
en Heerlyk tegen malkandren glimt.

De bek is ruim een duim lang , en
zwartagtig. Aan weerzyden ftaat een
bos met vederen , als of het de vlerken
v/aren , dat zy egter niet zyn , alzoo zy
te zagt, en vry breed , even eens by na
als de Paeuwen -vederen , zeer Heerlyk
glimmende , en van een fchoone groene
weerfchyn , en van onderen alle opwaards

,

hoedanig zy waarfchynelyk in de Bam-
boefen werden, gekeerd zyn.

De vederen aan de ftaart zyn van een
ongelyke lengte. Die naaft aan den buik
ftaan , zyn zeer fmal , by na als of het
hairen waren. De twee bovenfte zyn
veel langer , ook fpits toeloopende , en
onder de zelve leggen nog twee andere,
nog ruim anderhalve fpan langer , ook
ftyf, gelyk de vorige, en met hairen
aan weerzyden tot aan 't einde toe bezet;
boven flecht en zwart } dog onder fraey

glimmend zynde.

Deze hebben mede , even als de Pa-
poefcbe , een hout door 't lyf , dat hen
verre buiten den bek uitkomt, waardoor
de Vogel ook recht blyft, en waar mede
men hem te gemakkelyker op de heimet-
ten fteken en vaftmaken kan.

Ik hebbe de zelve in 't Cabinet van de
Heer Vincent tot Haarleyn , en anders

noit hier te Lande; maar in /«^/i'« , nog
eens by een vriend gezien.

Deze werden zeer zelden gevonden
, pg

en niet anders, dan op dat deel \-\K\Nova plaats,

Guinca , dat men Sergile noemd , ont- ^^'^^ '^Z

dekt , welkers Inlanders de zelve aan 't
'

naafte
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Zyn
Naam.

De klee-

ne zwar-

te Para-

dys- VO'
gel.

De witte

Paradys-

.Vogel.

Die
t\»eeder-

ley is.

Deiwar-
IC onbe-

kende
Paradys-

Vogcl.

naallc Eiland , SaLiivat genaamd , bren- '

gen , en voor bykjens , en Üegte klce-

den verruilen , bewarende die, na dezel-

ve wel gedroogd te hebben , verder in

Bamboezen , die zy in den rook hangen.

De Papoewd's noemen deze Vogel Sjag

Aiva ^ oiden Paradys-Fogelvan Sergile^

en de lermtaancn , en Tülorcczn , noemen

hem de Sofac Kokotoe , dat is, de zivarte

Paradys-Fogel.

Dit Sergik nu , daar hy vak , is het

Noordelykll deel van Nova Gninea , ein-

digende met een larige fnuit vlak agter of

Beooften Gilolo , en de Papoewafcbe Ei-

landen, zoodanig dat die vlak na 't Noor-

den draeid.

Buiten die grootc zwarte Paradys-Vo-
'. gel , is 'er nog een andre kleener zoort

,

die van vederen al zoo lang , als de vori-

ge, maar van lyf dunner, geel van bene-

den , dog boven doorgaans zwart , en

zonder merkelyke glans is, hebbende me-

de aan zyn zyde die glimmende Paeu-

wen-vederen , als de groote , niet, gc-

lyk ook niet die drie lange fpitze vede-

ren , die zig in de fteert van de groote

zwarte Paradys-Vogel vertoonen , wes-

halven deze in verre na zoo fchoon niet,

als de vorige, is.

Deze zoort vind men op 't Eiland il/(?/^

/öuw/, welkers Bergwooners , en Jlfoe-

'reezen , hem weten te fchieien , en aan

de Tidoreezen verhandelen.

De laatde , en wel de zeldzaamfte

zoort van Paradys- Vogels , is de wit-

te , die weder in twee zoorten onder-

fcheiden werd.

De eerlle geheel wit , en de tweede

half wit , en half zwart zynde.

De geheel witte werd zeer zelden ge-

zien, zynde van fatzoen, als de Papoe-

ivafcbe, dog fpier-wit van vederen.

De half witte en half zwarte is van

voor-lyf zwart , en van agter-lyf geheel

wit , met twaalf zwarte kromme draa-

den , die als een Hanen - llaart uitmaken,

dog die meelt bloot, of hier en djar met

cenige weinige hairkens bezet zyn. De-

ze werd mede zeer zelden gezien.

De Tidoreezen alleen konnen en moe-

ten ons die bcitellcn, alzoo zy op ^cPa-

foeiaafche Eilanden vallen , voor al op

Waygehoe , by andre Wadjoe of Wardjoe

genaamd j hoewel andre gelooven , dat

zy daar van .ya-^/Ve, oi NovaGtthiea^ ge-

brast werden.

: Men heeft A°. 1689. een nieuw flag

.van zwarte Paradys- Vogels in Jmboina

gezien , die aldaar van Mejowal gebragt

,

maar een voet lang , zwart van verwc
,

met cenfchoone Purper wecrfchyn, waren,

welke een klecne kop , en een rechten bek,

als de andre Paradys- Vogels vederen heb-

ben , zynde op de rug by de vlerken Pux-

per en blaeuw van wcerfchyn , onder dé

vlerken en over 't geheel onderlyf van

boven en van geel, als de gemeene Para-

dys- Vogels, en aan de nek muis-vaalmet
groen gemengd. Hy heeft , als iet by-

zonders, twee opmerkcns-weerdige zaa-

leen aan zich te befchouwen. Het eerlle

is, dat hy twee rondagtige lapkens voor

aan de regter vleugel heeft , die aan de

kanten groen weerfchynen, en die hy als

twee byzondre vlerken bewegen kan.

Het ander is, dat hy, in de plaats van
de llaart , 12 a 1 5 zwarte en kaale draa-

den j zommige opwaards, zommigedoor
malkandren hangende als hare vederen

,

heeft.

Hy heeft ook lange pootcn , met fcher-

pe klaeuwen, als andre Paradys- V^ogels.

De kop IS na evenmatighcid van 't lyf

zoo kleen , dat hy 'er by na geen Ichynd

te hebben, in 't zelve heeft hy kleene

oogen, zynde rondom de zelve zwart.

Wy verbeelden den zelvcn hier by de
j^^ prentJ

Letter R. na 't leven. , verbeeld

Wy noemen nu die zelve de zwarte

onbekende Paradys - Vogel , om dat hy
nog zeer weinig gezien , en daar door
ganfch onbekend is , en wel byzonder

om deze van de twee andre zwarte zoor-

ten , die , hoewel zeldzaam , egter be-

kender, en meer gezien zyn, te onder-

fcheiden.

Nu komen wy tot de bcfchryving van H<^t ^^-

een zeer fiaeje Vogel , die met de naam
v"^^üjg

van 't Konings- Vogeltje bekend is.

Veele hebben de zelve voor de Koning
der Paradys- Vogels gehouden , en hem
daarom mede onder de Paradys- Vogels
gefield , dog dat is een grove mifllag,

alzoo hy van de zelve zeer veel in ge-
daante

,
grootte, vcrwe, en in andre ey-

genfchappen veifcbild, buiten dathymct
de zelve ook ganfch geen gemeenichap
houd, ichoon hy nevens de groote ^rofi''-

Jche Vogel, mede op een en 't zelve Ei-

land , m;iar veel zeldzamer , en minder

daar gevonden werd.

De Vogel is ontrent zeven duimen
lang , wat meer ( zoo als wy hem tuf-

fchen plankjes geperft krygen) als een

hand-palme breed , zynde 't lyf zelf on-

trent 5 als dat van een Mees.

Hy is kleen van kop , recht van bek.,

zeer kleen van oogen , en heeft rondojn

de zelve een zwarte plek. Op de kop is

hy vuur- rood , in de nek bloed-rood ,

den hals en borll is fchoon Kaftanien-

bruin, of als de Crocus Maiïis , waar op
een half-ronde plek, als een halve Maan,
ofhals-band, de borfl: van debuik, zyn-

de daar fchoon groen gelyk een fmaragd

,

affcheid.

De vlerken zyn flerk , en van volko-

mene Hag-vederkens gemaakt , donker-

bruin,





y

i



VOGELEN VAN AMBOINA,
ren zy die

De
Naam,

bruin , met roodc en glimmende pluim-

icns , en ihecpen 'er tuflchen.

De Haart is van vederen, gelyk aan de

andre Vogels, te zamengeitcld, en niet

van pluimen
, gclyk die van de vorige

Vogels j dog de zelve is kort , en ook
bruin van verwej maar uit het lluitbeen

komen mede twee lange zwarte draa-

den, die een hand breed ruim langer dan

de fteert, en aan 't einde met twee ronde

fchyfkens , of Pauwen -oogskens , ter

groote van een Üuiver in een gedracid

(als of 't een naveltje was) dog zeer plac,

en fchoon groen van verwe boven , dog
beneden muisvaal zynde, voorzien zyn.

De buik is wit en groen gefpikkeld
,

en aan de zyden ziet men eenige lange

pluimen, voor aan breed gezoomd , aan

de eene zyde fchoon groen, en aandean-.

ére zyde muis-vaal zynde.

De geheele rug is bruin met bloed-

rood gemengd, glimmende als zyde.

De pooten zyn, als die van een Leeu-

werk, verdeeld in vier teenen, enklaeu-

wen j die de 'Inlanders al mede meeft ,

om de verrotting van 't Vogeltje voor te

komen wegfmyten j wy vertoonen dit,

fchoon het by de liefhebbers reeds ge-

noeg bekend is, dog nu met zyn pooten,

om dat men ze anders altyd zonder de

zelve krvgd, by de Letters R. R. afge-

beeld.

Deze Vogel vliegt noit by de Paradys-

Vogels , en ook niet met een troep ge-

lyk , ook zet zy zich op geen hooge
Boomen ter neder j maar vliegt alleen

,

en onthoud zich op lage Boomkens
,

daar hy mede op eenige roodc bezien aaft.

Hy eet ook geerne de Lip- lap van de
jonge Calappus Noot > dog werd 'er

(gelyk de onze gezien hebben) lam af,

en komen dus zeer licht 'er van te Iter-

ven.

Die van ^roe noemen deze Vogel ^o-
lüi , Woim , en die van de Papoeivafche

Eilanden , Sopeloo ; dog wy de Konings-
Vogel.

Men brengt dezelve ook uit de Eilan-

den van yf/w , en is wel voornamelyk op
JVodjk , een zeer bekend dorp aldaar

,

te vinden.

Des zelfs Nefl: kennen de Aroeéexcn

niet ; dog zeggen dat zy gelooven , dat

die Vogel faarlyks, even als de Paradys-

Vogel , daar mede van Nova Guinee
komt, en in de droge of IVcfttr-MoeJJon

maar overblyft. Altoos op hun Land
valt hy niet eigentlyk.

Zy werden niet met pylcn , gelyk de
vorige, gefchoten ; maar met ibikkcn
van Gamoeto , of met Vogel-lym van de
Soekom-vrugt gevangen , aanitonds ge-
dood, ontwcid, gedroogd, en tulTchen

twee Borrckcns gebonden. Dus bewa-
in. Deel.

ren

tot è'M zy ze na Banda, voe-
.

uaar zy die gemecnelvk nog eens
zoo dier , als een Paradys- Vogel , vcr-
koopen.

De Papoeiv.is vangen deze Vogelken.i
ook zomtyds in hunne Land,ll:eeken 'er ecu
Houtje door , en bewaren die in kicene
Bamboésjens , waar door zy rond wer-
den; dog die mifTen de grootile pluimen
des buiks ; hoewel de 'Indianen die lie-

ver, dan de Ichoondeie van Aroc , daar-
om hebben, om dat zig die beter op hun-
ne hoofde, om 'er die op teüeken,lchik-
ken ; dog het is zeker , dat de Aroeée-
fche fchüonder van verwe , en veel frae-
jer zyn.

Men bewaardze met Spyk-Olie , of
men beftroid de Vogel met Camfer.
De Aroceezen^ en an iren

,
gebruiken die

in hunne Scherm- en Tsjakalil-fpeelen
,

omze op hunne Storm-hoedcn te Heken,
zoodanig dat zy een Paradys - Vogel in 'c

midden, en aan wederzydcn een Konings-
Vogelken 'er op hebben, en daar na be-
waren zy die weer in een Bamboesje, om
niet te verderven.

Onder de Jmbonfche en Molukze Vo- De
gels is de Loeii geenzins een van de minfte. Loeri

Daar zyn 'er velcrley ; dog wy zullen
maar alleen van de belte en de bekendlte
zoorten , die het bekwaamft zyn om
te leeren fpreken , hier handelen ; na-
mentlyk, de Loeri met een zwarte kop,
de Termtaanfche , de Papoefchc , en de
wilde.

Die met de zwarte kop is een fchooile. De
vrolyke , en vricndclyke Vogel , wat ^wart-

klecuer, als een Papegaey j dog hy heeft
fchooner vederen , hoewel hy in 't lee-

ren fpreeken, en leerzaamheid, voorden
zelven wyken moet , dat echter dikwils
meer aan die gene , die de Vogel leerd,

als aan de Vogel haperd : waJit ik heb
een Man, in banda zynde, geieend, die
zulk een Loeri alles, dat hy begeerde, lee-

renkon, 't geen hy door llagen, endoor
de zelve blind te zetten, dede.

De hals , de borft , rug , en flaart ,
van deze Vogel zyn fchoon helder-rood,
de vlerken 'zyn boven groen , en onder
geeli dog de flag-vederen aan de einden
zwartagtig, en aan 't voorfte der vlerken
ziet men wat bhieuw. Tuflchen den hals

en de kop heeft hy een geele vlek , als

een halve maan , of iet , dat zig als een
hals-band vertoond.

Boven op zyn kop is hy zwart, by na

als of hy 'er een muts of kalotje op hadj
dogby helder weder, en als 'er de dag op-

fchynd, ziet men in dit zwart een violet-

te wederfchyn.

Zyn oogen zyn , zoo als men hem eerft

befchouwd , zwart , en Üaan zeer vro-

lyk i
maar als men hem wat naeuwer be-

R £iet,
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ziet , loopt om de zelve een dubble i

lering, waar van de buitenlk geel, en de

binncndc wit is.

Aan het boven -deel zyner pooten ziet
|

men viok-t-agtige of zwarte pluimen.

üc bek des Vogels is zeer krom , en

fcherp , orangie van verwe ; dog aan 't

einde witagtig , en het ondcrlle deel is

veel korter, danhet bovenlle, dut gelyk

als een haak 'er overhangt.

De tong is dik en rond-agtig, zoowel

niet gcfchikt , om te lecren klappen, als

die v.m de Papegaey.

Zyn ftcm is zeer klaar , en fchel klin-

kende, fchreeuwcnde zomtydszoollerk,

dat men het niet verdragen kan.

\y De pooten zyn grof en llcrk , by na

als die der Roof- Vogels, verdeeld in vier

teenen , waar van 'er twee voorwaards,

en twee agterwaards ilaan ; dog de bin-

nenfte teenen , zoo voor, alsagter, zyn

altyd korter , als de buitenfte, zynde de

zelve ook met grootc kromme en zeer

fcherpe klacuwen voorzien.

Deze Vogel werd by de Maldjers , en

Jaz-aur.cit^ Nori, en door ons Volk, dit

kwalyk na-zeggende , Loeri genaamd
,

die zy daar van fchynen te dragen , om
dat zy dicrgclyken woord van Nori of

Loeri , zeer veel uitfpreken , fchreeu-

wcnde dit zomtyds ettelyke reizen aan

een uit.

Men noemd deze , toe onderfcheiding

van andre, de zwarr-kop , of de Ceram-

fcbc of Hatoeivefche Loeri , om dat zy

daar van daan komen j hoewel die Vogel

op geheel Ceram valt j maar zy werd eg-

ter wel 't meelt in de bogt van Hatoeive

gevonden.

jjg De tweede zoort, zyndc diC'ternataan-'

Terna- fche , verfchild van de vorige in grootc

taanfche niet veel , zynde mede als een gemecne

Duive, en wel zoo groot, als de vorige >

dog deze is over-al , over 't ganfch lyf

,

en zelf op de kop , zeer fchoon , en wel

zoo licht-rood i dog op de borlt loopen

onder de roode weinige geele pluimen.

Ook heeft hy op den rug tuflchen de vler-

ken een geele vlek.

De vlerken zyn groen } dog boven aan

wat geel , en de ilagvederen aan de ein-

den zwartagtig , als mede de einden van

de ftaart ; van ondren zyn de vlerken geel

,

en de helft der flag-vederen , die bedekt

werd , is mede ten dcele geel , en ten

deele licht-rood.

Aan de pooten heeft hy groene plui-

men ; dog de Vogels , aan welke die ge-

heel rood zyn , werden voor de belle ge-

houden, en naafl: de zelve de groene, dog
die zwarte en violet-agtige vederen aan

de pooten hebben, weiden voordeflegt-

fle gehouden.

Rondom den zwarten oog-appel hebben

Loeri.

zy een breede geele kring , waarom dié

van verre geel fchynt.

De bek , en de pooten , zyn even

eens , als die der' vonge , behalven dac

de bek wat klccner is. Zy zyn veel

ftouter , als de Cera/Hfcbe , zitten wei-
nig ftil , maken een groot geraas ,

werden zelden zoo mak , dog zyn wel
zoo helder van ilem , en de bede om
wel te leeren klappen , waarom zy ook
meert: gezogt , en het dierrte betaald

werden.

Zy werden Ternatnanfche Locri's , o(
de Roo-koppcn, genaamd.

Zy vallen op Gilo.o , of op 't groot Ei-,

land Halamaheri^ dat tegen over Ternate

legt ; hoewel zy mede op de andre Alo'

lukze Eilanden , dog zoo veel niet als

daar, gevonden werden.

De derde zoort is de Papoefche Loeri,

die van beide de vorigen in grootc niet

verfchild. Deze is op zyn kop mede
zwart -, dog als 'er de dag op fchynd

,

heeft hy daar een groene wcerfchyn*

Om zyn hals heeft hy een roode kring,

die onder brceder, dan boven, is.

De rug, borfl, en buik, zyn blacuw
en peers

,
gelyk ook de ilaart, zoo verre

hy niet gedekt is.

De vleugels zyn groen , boven aan

rood
,
gelyk ook van onder , zoo wel het

lyf, als de vlerken , zoo van verwe zyn.
De kanten en einden der Hag- vederen
zyn zwart. De oogen hebben ook een
breede geele kring, als die van de vorige.

Men vind in de P^/^oe/f/;? Eilanden nog
een ander flag , ,dan deze , die een llcr-

ker peers, en violet hebben , en welker
vederen wat overeind ftaan , als of zy
koud en huiverig waren.

Zy v/erden de Papoefche Locri's ge-
naamd, om dat zy in die Eilanden vallen.

De Wilde, of de vierde zoort van Loe- ^
ri's, is weder van velerlcy gedaante j dog jg^^Qg^j
in Ambon heb ik 'er voornamclyk twee,
die opmerking verdienen i te- weten, de Twee-
roode, en de gefpikkelde, gezien. derley.

De roode wilde Loeri, van welke zom- DeRocv
mige over 't ganfch lyf rood , andre ge- Wilde.

heel bruin , en eenigc ook met groen, Loeri.

uitgenomen dar men aan de pooten ;ets

violets vcrnecmd
,

gemengeld zyn , is

niet zeer aangenaam van verwe. Men
noemd ze gemeclyk Gilala-Vogels, en zy
zyn wat kleener , dan andre Locri's.

Beide de/c zoorten houden zig 'C

ganfche Jaar op in 't Gebergte, en in de
BolTchen, zoo dat men die zelden ziet;

dog ontrent y\ugu(tus beginnen zy voor

den dag te komen , en vertoonen zich

met menigte op de Stranden ontrent de

Gilala- Boomen , die dan gecü bladeren

hebben , maar zoo vol roode fjloemcn

(ban, dat zy fcharlakcn-rood gcJykcn te

zyn.
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Dege-
fpikkelde

Wilde
liOeri.

De Boe-
tonfche

Pcrkiet

zyn. Dan zitten zy en huppelen op der

zelvcr doornagtige takken , zuigende 't

zap uit deze bloemen.

Zy zyn zeer kvvalyk te fchieten , om
dat ze niet Üilzitten, en omdat zy, we-
gens haar roode verwe kwalyk van de
bloemen tecnderlcheidenzyn, verraden-

de zich zelven mcell door haar Ichreeu-

wen.
Zy werden meeft op Hokken , die met

de kleverige Vogel -lym der Soekom-
vrugtcn bellreken zyn , en die zy langs

de takken binden
,

gevangen. Zoo ras

die bloemen gedaan hebben , keeren zy
weder na 't Bofch toe , zonder dat men
hen 't ganfche Jaar weder ziet.

Deze roode zoort werd om haar wil-

den aard en flechte roode verwe, niet

veel geagt. Zy v;!lt in Amboim , op Ce-

lebes ^ en in Xoelafche Eilanden!

Veel fraijer is de gefpikkelde Wilde
Loeri, die niet om hare makheid (alzoo

die zeer wild , en vinnig in 't byten is)

maar ora hare^fchoone mengeling van

verwen fterk gezogc werd.

Van lichaam is zy als de vorige ; dog
op de kop violcc-zwait, in de nek licht-

groen , aan den hals wat na agtereh uit

den rooden en groenen gcfpikkeld. De
borft is bloed-rood met een zwarte wa-
tering. De vlerken zyn gras- groen, van

onder rood en geel , en aan de kanten

zwartagtig. Den buik en de zyde zyn

groen ojct rood en het agter-lyf, en 't

boven fte van zyn pooten geel en groen

gefpiklceld.

De Haart is boven donker- groen j dog
van onder geel.

Zy is kort , en zwartagtig , van poo-

ren, die vier teenen , als de vorige, heb-

ben. De bek is Menie-rood , en krom-
mer, als die der vorige. De oogen zyn
zwart, en hebben een roode kring.

Deze werd in 't j^mboinces ^ totonder-

fcheiding, Kiri en Rilt Latoe^ ol de Ko-

ningi - Loeri , wegens zyn Heerlyke en

Koninklyke verwen genaamd. Men ziet

die mede 't ganfche Jaar niet , als by 't

bloeijen der Gilala-boomen , daar zy dan

mede met lym-ftokken gevangen werden.

Beide deze wilde zoorten kan men niet

leeren klappen •, dog zy gewennen nog al

redelyk aan die gene , die hen de koft

geven.

Daar is nog een andre zoort van Per-

kieten, of kleene Loeri's , die op 't Ei-

land Boeton vallen. Zy zynweldekleen-

fte, maar de mooy fte van vederen. Zom-
mige zyn geheel rood met groene vler-

ken ; dog geen van de zelve iseenzwart-

kop.

De (choonfte zyn meeft groen ; dog
over 't lyf, aan den hals, en de borft

rood met zwart gewaterd. Het verder

3^5
onder-lyf is uit den groenen en geelen ge-
mengeld , ontrent de oogen hebben zy
een pek-zwarte vlek. Zy huppelen al-

tyd, en zyn zeer zacht en fyn van Item,
waar in zy veel van de Amhonfche ver-
fchillen.

Men moet ze geen vet nog ïoute koft
laten eetcn , want dan Ikrven zy met der
hauft.

Daar valt nog een kleenef flag van ^^ j^ ,,

Perkieten op Meffotval , en wel zoo fowaU^
'

kleen , dat men die in zyn hand verber- khe.

gen kan. Deze is meelt rood over 't

lyf, en groen van vlerken. Het raarfte

daar aan zyn twee lange Imallc vederen

,

die ruim een hand- breed lang zig ag-
ter in de fteert j byna als of 't een zoort
van Paradys- of Konings- Vogels was,
vertoonen , ook noemen de Papoewa's
hemZopeloo, een naam, die zy den Ko-
nings-Vogel geven.

Hoe wild nu alle deze Loeri's, Perki-
ten , enz; zouden mogen zyn , werden
zy echter, de eene eer en met meer , de
andre met minder moeite, tam gemaakt >

dog zy flagtcn de Menfchen , en willen

vooral niet gcllagen zyn , want dan wee-
ren zy haar niet weinig , en byten zeer

vinnig van zich.

Men maakt hier voor de zelve noic

kooijen j maar men houd ze op een
ftokje , uit vier deelen , die zamen een
vierkant (of ook wel een half-rond; uit-

maken , waar aan te gelyk een eetens

bakje is. Zy drinken noit , en eeten

gekookte koude Ryft , Pieflang , enz:

Zout is doodelyk voor hen. Aan 't on-
derfte houtje nu , waar op zy zitten

en fpringen , zyn zy met een Koper , of
Zilver Ketenken vaft gemaakt j hoewel
'er ook wel zyn , die nu en dan eens over
een Plaats, of door 't Huis loopen j dog
't laatfte is niet wel te wagen, om datzy
met byten fchade aan lloelen , banken,
enz:, doen
De befte Loeri's , om te leeren fpree-

ken, oordeeld men die te zyn, die aan 't

lyf, de vlerken , en pooten , onder an-

dre verwen veel geel , en een kleene

geele bek hebben. Dög welker bek
groot en rood is , en die violet van poo-
ten zyn , en onder de vederen geen geel

hebben, zyn de boosaardigfte, en deon-
bckwaamfte om te Iccrcn klappen.

Zy weten , wel geleerd zynde de Hoen-
deren na te kakelen , te blaffen , als een

Hond , iemand aardig uit te jouwen , en

te befpotten. >

Ik heb 'er een gehad ," die, door dien

hy zich meeft in de Combuis ophield ,

byna alles zeer klaar en ve'rftaanbaar wift

te klappen ; dog niets kon hy zoo wel
als de naam van myn Kok , die , Antoni

genaamd zyiide , hy zeer yricndelyk ecrft

Rr 1 altyd
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De
witte Ka-

katoeha.

Twee-
dcrley.

Degroo
te witte

zootr.

altyd met zyn naam groetedc , en dan

om wat Rylt verzogt.

. Een klcene jongen van my , die hem
veeltyds eecen gaf , mogt hem doen

,

wat hy wilde , en kon honderdcrlcy

dingen met hem praten , waar over men
zich verwonderen moefl, dat hy die zoo

onderfcheiden wilt te uytcn , en alles zoo

net te beantwoorden.

Onder verfchcide van myne Slavinnen

was 'er een , daar hy zeer op verbitterd

was , en die hy , als men hem eens los

liet , uit de ganlche troep kende , vlie-

gende en loopende ten eerften na haar ,

en bytende dezelve zoo vinnig , dut zy

hem ontvlieden moeit.

Zy had hem nu en dan wel eens , als

hy op zyn ftok zat
,

getergd , en gcfla-

gen , dat hy fchecn onthouden te heb-

ben i hoewel 't my altyd zeer zeldzaam

en verwonderens - weerdig voorgekomen
is, dat hy haar uit de andre Meiden ten

eerften (gelyk menigmaal gezien heb)

wifl: te onderfcheiden. Menigmaal is 'er

my honderd Gulden van Lief- hebbers

voor geboden > dog ik wilde hem mede na

HolLmd nemen
,

gelyk ik ook gedaan

heb ; dog hy kwam onJer weg door na-

latigheid van myn Volk , die op hem
pallen , en vergeten hadden eeten te ge-

ven, te fterven<

Zy loeren nergens beter , als in een

Wagt - Huis van Zoldaten , of op een

plaats , daar veel Menfchen by een praa-

ten.

Zy waflcrRen zich zelven geerne , dat

men baar nu en dan in de warme Lan-

den moet laten doen.

Wanneer zy beginnen te treuren , of

onluftig te werden , en zig de vederen te

plukken , dan moet men ze met ge-

kaeuwde nagelen , enMafloy, overal on-

de vlerken befproejen, waar door zy ten

eerften beter of herlleld werden.

Deze Vogels (gelyk ook de Kaka-

toeha's) fterven mede wel van hardlyvig-

heid, waartegen men hen wat gefmol-

ten Cremor Tartan in een lepel met Wyn
moet ingeven , zoo ras men merkt , dat

zy de vlerken hangen laaten , en dan zal

men hen wel haall weer zienbekoincn.

Behalven de Loeri's heeft men nog ver-

fchcide andre Vogels hier , die zeer wel

leeren klappen.

Men noemd ze Kakatoeha's. Zy ge-

lyken wel cenigzins na een Papegaey , of

groote zoorte van Ravcns.

Men heeft 'er driederley zoorten van.

De witte, de groene, en de roode.

Van de witte zyn 'er weder twee zoor-

ten , de groote , en de klcene.

De groote witte Kakatoeha is als een

groote Papegaey van grootte, zynde fpier-

wit over zyn ganfch lyf ,
groot, rond,

en ydel van vederen , zoo dat men , die

maar wat oplichtende , ten eerften zyn
naakte en loodvcrwigc huid ontdekt, zyn-
de hier en daar tuflchen beiden van eenig

dons voorzien.

Op zyn kop , en in de nek heeft hy
een kuif, die meeft nederlcgt , dog als

hy onmteld , en kwaad werd , richt hy
de Zelve op , en dan ziet men 'er Me-
nie-roode vederen , die hem een groot

Cieraad toebrengen , onder.

Zyn bek is zeer groot , en krom , by
na als die van den \Jy\

,
pck-zwart , en

't onder-deel des zelfs is vierkant, als een

Schuitje , 't welk hy zomtyds verder

als 't bovcn-deel uit-ftrekken kan.

Zyn tong is dik en zwart , en de oogen
zyn blinkend- zwart , en liefelyk , byna
als Duiven- oogen. Onder de vleugels is

hy bleek-geel.

Zyn pooten en klaeuw^en zyn grof,
fterk, dog niet zeer groot, en vry lang,>

trekkende na den blaeuwcn en zwarten,
ook zyn zyin drie groote teenen verdeeld ,

van welke 'er twee voorwaards en een
agterwaars gekeerd ftaat , met nog een
klcene aan de binnen-zyde.

\)\t Ac Molukkos komt eèn zoort, die De kiee-

kleener dan de voorgaande is. Deze ne Mo-

heeft niet roods nog geels aan zyn ve- j"'^'^^}^*"

deren , en is anders even eens , als de vo- ^''^'^ ^'

rige.

Men noemd ze gemeenlyk de witte ,
en de groote, ook wel de 'Ceramfche Ka-
katoeha, om dat hy gewoon is zich zel-

vel Kakatoeha te noemen , of dit woord
zeer dikwils uit te roepen. Het betee-
kend in 't Makytfch eygentlyk een ou-
der Broeder , die ouder dan een andre
Broeder is : want een jonger Broeder
noemd zyn ouder Broeder aXtydCaka, en
zoo hy 'er meer dan een heeft , geeft hy
weer aan een ouder Broeder, die de twee-
de van onder te rekenen is , ook dezen
naam.

De groote valt op Cerami dog de twee-
de in de Molukkos.

Men heeft die opCeram wel in 't Wil-
de Bofch > dog het is daarom geen Wilde
Vogel ; maar hy werd metter tyd zeer
mak. Ik heb 'er een gehad, die onge-
meen wel klappen kon, en die ook , los

op zyn ftokje zittende, 's morgens vroeg
na 't Bofch uitvloog (dat ik noit van
geen andre Vogel van die zoorte gezien ,

nog gehoord heb) en alle avond weer
t'Huis kwam, gaande gemeenlyk eer ft op
de hegge van myn Thuin ter zyden myn
Huis zetten van waar hy dan met eenen
zet na de Combuis vloog , daar hy de
Kok Antoni mede zeer wel kende , en
om zyn koft , zynde gekookte Ryft ,

Pieflang , of iet diergelyks , wel zeer

duidelyk wift te verzoeken. Ik toonde

dien
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dien Vogel eens aan een vriend ; maar
zag hetn na dien dag noit meer in myn
Huis} en vernam hem cenigen tyd 'er na
eens zeer gevaliig , en van ven c , al zoo hy
zeer wel uic unuie te onderlcheiden was,

pp de plaats van die vriend j die, zoo als

men merkte, dat ik inkwam , de agter-

deur belafhe te lluiten, en den Vogel onder-

tulTchen weg te nemen. Ook antwoordde

men my, toen ik 'er na vraagde, enzey,
dat ik hetn daar meindc gezien te heb-

ben, dat ik kwalyk gezien had , en daar

mede moeil ik te vrede zyn , dat egter

zeer Tpytig , hoewel daar voor my niet

wel iets tegen te doen was.

Zommige onder deze grooten fchreeu-

Wen vervaarlyk , zoo dat het iemand

verveeld j maar nog veel erger zyn die

gene , die zoo lang aan den andren lly-

pen , en een onverdragelyk i gefchreet

maken , daar zy niet licht af te brengen

zyn. Als 't onweer werden zal, maken
ay een groot getier , fpringen luftig en zet-

ten haren kuif zeer ontfteldop.

Het is anderi een vriendelyl(e Vogel

,

die , zoo ^Is men by hem komt , zeer

minnclyk Kakatoeha , ettelyke reizen

,

aan een roept , en aanftonds ook met
zyn kop bukt , om zich wat te laten

Jcrauwen, dat hy zeer geerne heeft.

Men zet ze niet op een houte ftok ,

om dat zy die ten eerften doorbyten

,

maar op een Yzere , waar aan men haar

met een Kopere keten vaftmaakt , be-

.zorgende aan wederzydpn ook zoo een

ctens bakje voor hem.

Hy is zoo fterk van gebit, dat hy zelf

een kanari-fchelp in ftukken byt.

Zy kakelen ten eerden zeer aardig de

Haanen en Hoenderen na , wetende ook

de Hemmen van andre Dieren al vry le-

vendig na te bootzen j dog buiten zyn

eigen naam kan men hem niet veel lee-

ren praaten. Zy vliegen op Ccram met

troepen te zamen , en konnen dan een

ylTelyk ftcrk geraas maken.

DeCerammers, fchieten ze metpylen,

en eetenze ; dog haar vleefch is mager,

lood-verwig en wat afzienelyk j hoewel

zy , jong gebraden zynde , nog al wel

fmaken.

Hy kan zig over een Loeri , die hem
na-baeuwd, ofbefpot, fchrikkelyk ont-

flellen, zyn kuif zeer verwoed opzetten,

en dan een gefchreeuw maken , dat men
zou meinen , dat hy alles vernielen wil-

de , en ondertuflchen durft hy de min-

fle Loeri , al kan hy 'er bykomen , niet

aantallen.

De Boe- Op 't Eiland Boeton valt een zoort

,

tonfche die kleener, dan deze, en wel zoo vrien-

delyk j van gedaante als een groote

Bofch-Duif, mede fpier-wit , dichter

van vederen, dog onder zyn kuif
, gé-

zooxt.

lyk ook eenigzins onder de vlerken , Ci-
troen geel van verwe is.

Des zelfs Itaart is redelyk groot en
breed , en zyn huid even eens , als die
van de vorige , te weten , loodverwig.
Ook heeft hy aan de pooten vier teenen

^
waar van de langde en, de korifte agter-
waurds daan.

Deze vallen op de Eilanden Boeton

^

en Bi/na ^ en als men deze al eens op Ce~
ram vind , zyn zy 'er door vreemde Koop-
lieden gebragt.

Zy fchreeuwen zoo lee'lyk niet j als de
groote zomtyds wel doen , en zyn ook
iyner en zachter van dem.
De tweede zoort van Kakatoeha's

, pe groe^
hier vallende, is de groene j die door de ne Ra-
bank groene Ravens genoemd werden , ven.

daar zy van groote wel na gelyken , en
na welke zy , meed om hun derk kraden
en fchreeuwen, genaamd werden. Zy ver-
fchillen in groote anders niet van een
Bofch- of wilde Duif} hoewel zy van ge-
daante en bek zeer wel met de Kakatoe-
ha overeenkomen} dog hy is Gras-groen
van lyf , en op de kop en in de nek nog
fchooner groen , byna , als dat van een
fmaragd , helder glimmende. Zyn Cag-
vederen, en 't einde van zyn daait, zyn
uit den blaeuwen , en wat na den zwar-
ten trekkende } dog aan zommige ook
wel donker-grocn

, en de binnen-kanten
der zelve zyn blaeuw

, dog onder de
vlerken, en ook aan 't lyf, rood , dat
men aan 't hovende deel van zyn pooten

,

hoewel die zelf ook blaeuw zyn , ver-
neemt.

Hy is vry wat kleener van bek , als de
groote witte, en de zelve is Orangie-geel
van verwe, onder zwartagtig, en breed,
gelyk de groote Kakatoeha ; en hy kan
'er ook de Kanari - Nooten mede in duk-
ken byten.

In de oogen hebben zommige een
Orangie , andre een breede bleek - gecle
kring , en hoe blecker dat deze is , hoe
leerzamer zy vallen , en hoe veel meer
zy geagt zyn.

De pooten zyn kort, dik , zwartag-
tig, en vier klaeuwen 'eraan , waar vau
de twee korde agter daan. Zyn Hem is

grof, als die van een Raven.
Zy vallen over al in de Bodchen van

Amboma in een grooten overvloed , zoo'
dat men geen moeite heeft , om die te
bekomen > dog men moet ze jong zietï

te krygen : want de oude en willen niet
leeren klappen.

Ik heb 'er van deeze Vogels gehoord,
die de dem van een fchrejend Menfch
zoo derk , dat men 'er door mislyfc

wierd, widen na te aapen. Ook zullen

zy maeuwen , als een Kat , bladen als

een Hond , en andre aardige flemmen ,

Rr 5 zelf



3iS VERHANDELING der

toeha.

zelf zonder dat men hen dat leerd , na-

booczen.

De Wee- ^"^^^ ^^ "°o ^^" andre groene Kaka-

13C groc- toeha, die klecner is, dan de vorige, en

ne Kaka- by den Inlander Toya genaamd is.

Dez.e gelykt nog wel zoo wel na een

Raven, in grootte als een Duit zynde,

en op de kop graeuw > dog rech: boven

op bruinagtig , en beneden bleek , wat

na den groenen trekkende. Het vordre

van des zelfs lyf is Gras-groen , onder de

vlerken blaeuw , en boven aan de poo-

len wat rosagtig.

Ieder van zyn flagvederen is voor aan

groen, en die wat meer na binnen liaan,

zwart , hoewel zyn geheele vlerk , als

hy ze i'zamen- gevouwen heeft, groen

fchynd te zyn.

Als de ganfche Vogel thien duim lang

IS moet men er drie voor zyn ftaart

De roo-

ic zoort.

Hellen, die fpits toeloopt, en graeuw
met geele vlekken boven op is.

Zyn pooten zyn kort , dik , leelyk
,

en graeuw, waar aan hy vier klaeuwen
heeft.

Rondom zyn oogen heeft hy een geele'

kring} daar zyn 'er ook met roode hoof-

den , daar de vorige graeuw zyn ; hoe-

wel 'er anders tullchen de zelve geen on-

derfcheid is.

Het Manneken van de Toja is op het

hoofd violet met bruin gemengd, zynde

Menie-rood aan den hals , hoedanig ook
het boven -deel van zyn bek is > dog 't

onderdeel is licht-bruin , en zyn lyf ver-

der groen, gelyk de andre, behalvenaan

de vlerken , daar men wat ros ziet , en

van endere zyn zy blaeuw. De flag-ve-

deren zyn aan de buiten-kant hoog-groen

,

en na de kant der pooten zwart.

Men ziet die Vogel veel in de Mang-
ga's-tyd, na welke vrugt zy graag zyn,

en de verdre tyd van 't Jaar onthouden

zy zich in het Gebergte.

Zy zyn zeer moejelyk te fchieten
,

blyvende , al zyn zy getroffen , met de

klaeuwen aan de takken hangen , hoeda-

nig zy aan de zelve dan ook fterven.

Men kan deze niet leeren fpreken j en

als men die niet jong krygt , zyn zy

't opvoeden niet weerdig , alzoo zy te

wild zyn , en te fel byten.

De ylmboirnefen vangen en fchieten

die Vogel, om hem te eeten.

De roode Kakaloeha is grooter, als de

"Toya , zwart van bek , rood van kop , en

bruin-rood op de rug, en vlerken.

Zyn nek , hals , borlt, en buik zyn
violct-bruin , de flag - vederen ten deele

bruin , ten deele violet , en 't einde der

zelve met een groene weerfchyn.

De fteert is bruin , en aan 't einde

geel. De oogen fchitteren met een Ci-

tfocn-gcele kring.

De pooten zyn kort, en dik, met vier

teenen, en daixr aan zwarte llompe klaeu-

wen.

Zommige noemen deze roode Kaka-
toeha's, andre ook wel roode Ravens.

Zy vallen over al hier m de Boflchen,

en op 't Gebergte, Ichreeuwende ganfch

niet aangenaam.

Men moet ze ook jong , om de vo-

rige redenen, zien te krygen.

Men heeft op Celebes , en wel byzon- Degroe-

der op Tamboeko , een zoort van Kaka- ^ p™"
toeha's, Weli genaamd. K^k"^

Deze valt van grootte als een Per- toeha.

kier, dog zoo breed niet , en langer van
lichaam dan een Loeri.

In Hem komt deze met de Amhonfcht

'toya over een. Op de rug is hy groen

met graeuw gemengd, flan de buik licht-

groen
,

gelyk ook de hals van onder }

dog boven graeuw , met een roode vlek

op de kop j van daar tot aan de oogen
is hy aich-graeuw , hebbende in de nek
een geele plek, als of 't een halve Maan,
of een kraag was , die óm den halven

hals gaat. De vlerken zyn agtbr graeuw,
de flag- vederen groen , met zwarte kan-

ten, als men die van onder ziet.

De Haart is meeft groen , aan 't einde

blaeuw en onder geel
, waar m van 'c

, als

zwart vaa

Wyfken een, en van 't Manneken twee
lange vederen , die 334 duimen buiten

de Itaart uitileken
,
gezien werden , zyn-

de , dezelve aan 't einde wat breed

't blad van een Riem , en

verwe.

De bek is kort , en krom , als vaa
een Kakatoeha •, en hoornagtig van ver-

we. De pooten zyn afch-graeuw, heb-
bende vier teenen met klaeuwen , waar
van 'er twee agter, en twee voor ftaan.

De oogen zyn zwart met een afch-

graeuwen kring.

Zy vallen op 2«w;iJö(?^o, Balante, Man-
dono, en daar om ftreeks. Zy doen zeer

veel fchade in de Ryll-velden , voor al

aan de (S^/fV, oïéc Lachryma Jobi ^ daar

zy fterk op aazen, wetende des zelts kor-

rels te fchillen , en 't goede , of de pit,

'er uit te haaien.

Hy is weinig van geluid j dog in de
Huizen eenigen tyd lang opgevoed zynde,

begind hy de groene Kakatoeha na te Ka-
kelen.

Zy werden met Gamoeto-ftrikken gC'»

vangen } dog zoo men niet fnedig 'er

by is , byten zy die ten eeriten aan ituk-

ken.

Zy zyn fraey van verw , en werden
voor vermaak , en ook wel , om ze te

eeten , opgevoed > dog voor al werden

zy om de fraeije vederen in haren fteerc

gezogr.

Beiialven alle deze zoorten van Kaka-
toeha's
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tocha's vak 'er op Java nog een zeer

kieene zooit , die met boven een hand-

breed groot is.

Dit IS een aardig Vogeltje zynde in

allerleydeelen de groei>e Raven in 't klein.

Het is groen over 't gnnfch lichaam , uit-

genomen dat men een weinig bloed roo-

de kouleur by 't oplichten van zyn vler-

ken verneemd. Ik heb zoo een \''ogelt-

je gehad, dat , zittende op een flokje,

daar 't raet een ketenken aan valt was

,

wel vyf-en-twintig maal aan den andren ,

r.a dat het voor af fraey gedanft , en ge-

huppeld had, wift over zyn kop te buite-

len. En teeken dat dit zoort van Voge-
len zeer leerzaam is.

Zv vallen eigentlyk op "ja-'^a , en ik

heb ze op Batavia in menigte zien re

koop brengen. Men ziet byna niets aan

de groote groene Raven , dat men ook
nkt aan dit kleen Vogeltje ziet , en 't

bekoord ieder een zelh op 't eerfte ge-

zicht.

£jg^Q_ Men' heeft hier ook een Vogel, die

hoekey , om zyn fraije koulcuren weerdig is be-

of 't fchreven te werden , en die van 't ge-
Manne-

fi;icj,t: der Ys- Vogelen fchynd te zyn.

de Am- üaar zyn 'er twee byzondre , die zom-
bonfche mige de ecne voor 't Manneken , en de
Ys-Vo- andre voor het Wyfken houden , het
^ welk, of die zoo zy, ik niet vaft verze-

keren kan.

De Tohorkey, die voor 't Manneken
van de Amhovfche Ys- Vogels gehouden

werd , is van groote als een Tortel-Duif.

De bek des zelfs is recht , ruim een

groote duim lang , zeer vaft, fterk, en

icherp , uit den violette zwart-agtig , en

aan 't einde geel.

De geheele borft is Orangie
,

gelyk

ook twee plekken aan 't voor -hoofd.

Aan de keel is hy licht-geel gelyk hy ook
zulke plekken in de nek heeft. De kop is

zwart met Safier-blaeuw gemengd. De
pluimen der vlerken , rug , en de ftaart

zyn zwart gefpikkeld met licht-blaeuwe

vlekken j iftaar de vederen zyn recht

2wart.
Zyn bek kan hy openen tot aan de

oogen , die lluurs en vinnig ttaan. Als

hy de kop opricht , en zynen hals uit-

rekt , liaan zyn pluimen overeind , als

aan een leeuwerk.

De pooten zyn teeder , rood
, (

gelyk

die van een gekookte kreeft ) en in twee
klaeuwen voorwaards , en een achter-

waards veideeld. De llaavt is niet lang,

en beftaat uit Vier gelyke vederen.

Die van de Kuil Hitoe noemen hem
Tohorkey. Indien hy nu voor 't Man-
neken van de Ys-Vogels niet doorgaan

kan , zoo moet het een zoort van fpech-

ten zyn.

Hy onthoud zig in holle Roemen ^ 't

zy in 't Bofcli , 't zy aan de Waterkant.
Hy leefd mecll van Wormen.
Het is een fchoone Vogel \ dog hy

Iaat zich niet tam maken , willende lie-

ver >'an honger llerven , als de voor.f;e-

worpene fpys eeten j behalvcn dat hy o'ok-

wegens zyn fel byten niet te behande-
len is.

De tweede zoort dezer Vogels, de Sa- OeSari-
riwan genaamd , is het rechte Wyfken wan, of
van den Ys-Vogel. 't Wyf-

Deze is doorgaans wat grooter , als ';;™,^'^"

de vonge.
^J^^^-J^

Hy IS lchoonHemelsblaeuwv,ankopi
dog in zommige v/at na den zvvarten
trekkende. De hals en buik zyn wit ,
de vleugels koit , rondagtig ,' zwart j
dog boven aan licht- blaeuw , en de rug
ook zwart.

De bek is recht, fcherp, bloed-rood,
en wel een halve vinger lang. De oogen
leggen diep in de kop , en dicht aan 't

agterlle van den bek, zynde zwart, vin-
nig llaande, en over de welke hy uit de
voorlten hoek een veileken haaien , en
die geheel bedekken kan. Hy is kort van
tong, zeer fel van gebit , en niet tam te
maken , llervcnde liever van honger

,

dan 't voorgeworpene te eeten.

Zyn lyf fchynd wat bultig te zyn. De
pooten zyn kleen, tccder, en Oker-geel,
in vier klaeuwen verdeeld , waar van de
eene , de kortfte zynde, agterwaards
ftaat.

De ftaart is tweederley. In de meefte
beftaat zy uit vier lange vederen , die

wit , en een hand breed zyn , gelyk ook
't agtcrfte van de rug wit is , béhalveri
nog eenige kleener pluimen , daar onder
llaande. Deze ftaart beweegd op en neder,
als die der kwikltaarten. Aan de andre
(die mogelyk ouder zyn) vertoonden zich
twee zeldzame dunne licht-blaeuwe pen-
nen uic den ftaart, die weleendunllroor-
jen dik , 10 a II duimen lang ^ en aan
de kanten met fyne korte blaeuwe vezel-

kens bezet zyn , die na 't einde van de
pennen , brceder en wit worden , en
aan ieder pen's einde , ziet men als een
kleen wit waeijertje , van groote als een
langwerpige drie - Huivers , waar in hy
eenige overeenkom ft met het Konings-
Vogekje, en nog meer met zekere Vo-
gel , die men de Pylftaart noemd

, (dat

een zoort van witte Meeuwen is) heeft.

Wy vertoonen den zelveu na 't leven jnPrenr
by de Letter S. afgeteckend. vertoonii

De geheele Vogel is, buiten den bek,
vyf duimen lang.

De Jmboineezen noemen dezen A'ogel

op de Kuil Hitoe Salkvaii , dog op Leytimor

Sariwan. Hy werd ook wel Rculja Oe-
dang^ of de Koning der Garneelen

, ge-

naamd.
Men
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Men ziet ze zoo wel aan de 11randen

,

als aan de Oevers der Rievieren , daar zy

opLommerrykeBoomen, en op de Iteile

Klippen zittende, deVilchkens, enGar

neelen , in 'c Water beloeren, en zeer

behendig weten te vangen. Ook aazen

zy fterk op die grootc Netten met witte

Mieren , die zich hier en daar in'tBofch

in de holle Boomen, of van buiten 'er te-

gen aan , vertoonen , daar zy wel by ge-

vangen zyn. Als 't laag Water werd ,

loopen zy ,
gelyk de Snippen, en kwik-

ftaarren , na 't Strand , om haar koft te

zoeken,^
Zy maken haar Neften in een klcyagtige

grond op lleilc Oevers , en dat wel zoo

zeker en wel verzorgd , dat men 'er

naeuwlyks bykomcn , en ook te gelyk

zoodanig , dat het ryzend Zee -W ater

hen niet befchadigen , nog haar gebouw

nat maken kan. En daarom zyn de In-

landers gewoon den ingang van 't Nell

toe te ftoppen, en van boven na beneden

te graven , om de Vogel zoo levend te

krygcn.

Men ziet beide deze Vogels meefl: in

de Regen- tyd , en zy werden veel in de

Maand September gevangen.

Dat nu deTohorkey de rechte Ys-Vo-
gel is, die men in Europa heeft , en die

men in de Winter daar aan de hooge Oe-

vers der Rievieren, en elders vangt , daar

aan behoefd men niet te twyfFelcn , ver-

mits dit door Lieden, die beide deze Vo-
gels by een gezien hebben , onderzogt

,

en waar bevonden is.

De Mal- I" Amboina valt ook een wild Hoen
,

leoe. of dat wat kleener, dan een tam, eneenig-
hct Wild 2ins van gedaante als een Faifant is.

Deze Vogel is kleen van kop in opzigt

van zyn lyf , welke na zyn bek toe fpits

toeloopt , hebbende een klein kuiQe (ge-

lyk wel Zommige duiven) in de nek.

Hy is kort, en recht van bek ,
gelyk

andre Hoenderen , en in 't midden des

zelfs heeft hy twee neusgaten. De plui-

men van de kop , en aan den hals , zyn

kort, ftaande zeer ydcl, zoo dat men 'er

zyn roode huid door heenen zien kan, ja

zelfde hals is ook kaal , en zeer rood.

Hy is groot van oogen, met een roiïe

kring 'er om. Daarbeneven is hy dik en

bolagtig van lyf De vleugels en Haart

loopen rondagtig en kort, over 't ganfch

lyf zyn fyne vederen wel zwart j maarden

rug is vuil graeuw, als of hy met ftof en

aarde befproeid was. Hy is lang van poo-

len, die grof en fterk, boven met zwar-

te , dog beneden met roffe pluimen be-

kleed zyn. Aan de zelve heeft hy groo-

te lange teenen , waar aan men ftompe

klaeuwen verneemd.

Deze Vogel heeft een luide en kakel-

agtigc ftem, die eenigzins na het fluiten

Veld.

Hoen

gelykt. Hy fchrceuwd in de BofTchcn
zoo iterk , dat men hem zelfs van verre

al bekruipen kan ; dog zoo r:is hy cenig

Dier , of Menfch
, gewaar werd , rekt

hy zyn hals , en lange pooten uit , eii

peurd aanftonds op de vlugt.

Het wonderlyklle in deze Vogel is ,

dat hy, fchoon geen groot lichaam heb-
bende, nogtans zulke grooteeyeren legt,
alzoo zy grooter, dan Enden- ja zommi-
ge grooter, als Ganzen - eyeren , zyn.

Deze eyeren bevind men langwerpig

,

licht-rood , en met fyne puntjcns be-

fprengd te zyn. Om deze te leggen

,

maakt hy groote hoopen in 't Bofch ,

die byna als klcene heuvelkeos van mulle
en zandagtige aarde, wel j, 4 af voeten
hoog , en 3 a 4 vadem in 't rond j ten

deelen met Ryskens vermengd zyn, on-

der welke hy zyn eyeren vcrbergd , la-

tende die van zelfs door de tyd en de
Zon uitbroeden , komende de Kiekens
ten cerftcn al met pluimen bedekt uit die

heuvels , en als jonge Duiven te voor-

fchyn; dog die zyn, om iiarc wddhcid,
zeer kwalyk op te kweken, hoewel men
ze eenige tyd lang in 't leven behouden
heeft.

Men vangtze in de Regen -tyd meC
ftrikken. Als hare vlerken nat werden,
konnen zy niet fnel loopen. Zy vliegen

niet hoog , maar loopen zeer (nel , zoo
dat zy niet licht te treffen zyn. De ou-
de zyn niet tam te maken.
Zy onthouden zich in de Boflchen

,

en ook wel aan ftrand , daar zy zekere
wormpkens , haar koli zynde , komen
zoeken. Ook eeten zy geerne de Semc-
len van 't Zagoe-meel , of de Eela , die

men anders de Verkens , en andre Die-
ren, wel te eeten geeft.

Sy zyn vet, fwaar, en aangenaam, om
te eeten, gelyk ook hare eyeren, die van
binnen mecll met een geeledoyer vervuld
zyn , en die men op de markt veel te

koop brengt.

Op Buero , Bangay , en Cekbes , valt

een grooter flag , welkcis eyeren groo-
ter, dan Ganzen-eytren, zyn.

De Haan , of 't Manneken van deze
Vogel, heeft meer roixi onder het zware
loopen, ook heeft hy een fchoone lange

kam op zyn kop, is hooger van pooten,
en heeft geen ilompe fb.art, maar de zel-

ve is met veel meer vederen voorzien.

Hy beeft een uitermatcn ftcrke item ,

ten deele na 't blaften der Honden , en
ten deele na 't maeuwen der Katten,
gelykendc, roepende zeer helder, Wauy
IVau uit , hoewel zy dat meeft by nacht

doen.

Het is opmerkens- weerdig , dat dit

Vcld-Hocn, zuü uls het een cy gelegc

heeft , van zicii zelveu valt , even eens

als
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DeLang
bek.

In Prent

vertoond

De Maf-
fareke

,

of Hout-
snip.

als een , die de valllendc ziekte heeft

dog een halfuur daar na vliegd het weer
henen. Het is'ook daarom , dat de Am-
büiiieezen deze ziekte ( by de Maleijers ,

Mati Jjara , dat is , de vallende ziekte
,

ofeigenclyk de dood van't Hoen genaamd,)

Aiema ( 't geen deze vallende ziekte van
dit Feld-Hoen betekend) noemen.

De naam , die zy aan dezen Vogel ge-

ven, is Moeleoe, ofJVJalleoe, of anders

ook wel, Mema, en op Cfra»?, iVIoma.

Ik vind onder hunne Vogels 'er een

,

diens naam in 't gemeen , Moeloet Pand-

jang^ of de Langbek is.

Het fatzoen, en de groote van de Vo-
gel, is als die van een End-Vogel, en in

allen deelen daar zeer wel na gelykendc.

Hy is wel zoo groot , en wat ronder

van kop, als een End-Vogel, wat ronder

van oogen , donker-graeuw van verw ,

dog met zwarte ilreeken gemengeld, en,

voor al boven de oogen.

De bek is wel een groote hand -breed

lang , zwart van boven, en beneden graeuw
van verv\'e , na voren wat Ipitzer toe-

loopcnde.

Hy is lang en dik van hals , even eens

als een End - Vogel , en is de zelve zeer

fraey van zwart en graeuw gemarmerd,
hoedanig ook de rug , hoewel die wel
meeft graeuw is.

De vlerken zyn Hcerlyk violet en bruin-

agtig gemarmerd. De bord is licht afch-

gracuw. De Haart is gemarmerd
,

ge-

lyk de vlerken, en eveneens, byna , als

die van een Duive.

De pooten zyn redelyk lang, met drie

flompe lange teenen 'er aan , waar van

de buitcnile de langlte , en de binnenfte

de kortltc zynj dog men ziet 'er de vlie-

zen , die men in de End- Vogels heeft,

niet tuflbhen beide.

Wy vcrtoonen den zelven na 't leven

by de Letter T afgeteekend.

Langs Strand ziet men hier ook zeer

veel Vogels , die de Amboincefen Boerong

Majfarcke noemen , en dat een zoort van

Hout-Snippen is , die van groote als een

jonge Duif zyn.

Zy konncn van lengte een fpan haaien

,

zyn redelyk lang , zwart van bek , en

ook zwart , en kleen van oogen , om
yvelke een roodc kring loopt.

Hy is aan de kop en hals licht- afch-

Na 't Le-'

ven vci-

agterflc (die tegen de voorfte aan gekeerd
Haat ) de korritc is.

Wy vertoonen den zelven by de Let-
ter V. na 't leven.

De Amhoineefen hebben nog een fraeije beéli
Vogel, die zy Latoe WaJJi , of den Ko-
ning der Velden noemen.
Deze heeft groote gemeenfchap met De La-

den Bintapoe, bevorens van ons befchre- toewafli;

Vgn_ ofdeKo-

Hy is lo duimen lang. De kop is Vefdenf
groot en breed , de hals dik , de bek
bloed-rooJ , breed , een weinig omge-
kromd, en aan 't einde zwartagtig. De
kop en hals is van een bruine Aard-ver-
we , en de vlerken zyn mede van Aard-
verw } dog wat met blaeuw gemen-
geld. De Hagvederen zyn zwartagtig

,

en aan 't uiterite der vederen ziet men
een witte vlek, als van een halve Maan,
en de agt voorfte zyn in de midden wit-
agtig, met eenig blaeuw gemengd. De
rug IS Wat donkerder i dog onder de zel-

ve loopt eenig bpaanfch-groen, gelyk de
ganfche buik mede van deze laatlle verw is.

De vederen van de ftaart zyn aan 't be-
gin van die zelve verwcj dog aan 't ein-

de zwart.

Hy is kort van pooten , die van zyn
fchenkclen tot 't uiterfte der teenen maar
andcrhalven duim uitmaken. Deze zyn
rood , en van vier dunne teenen met
zwarte kromme klacuwen voorzien.

Aan de flagvederen is nog dit j dat de
eerfte korter, dan de tweede is.

In den bek werd men een lange fpleet

gewaar , die hem in de plaats van zyn
neus-gaten verftrckt.

Zyn oogen - leden zyn geel , en hy is

zeer fel van gebit. Hy aart op fprink-
haanen , Ke\ ers , enz: , zoekende
kort: in de verlatene Bofch-Thuinen.
De Amhoineefen noemen hem ook wel

Manoe Nitoe, dat is, de Duivels -Vugel
,

om dat hy een zeer naar en klaaglyk ge-
huil in 't Bofch maakt, gedurig niet an-

ders dan Oewey , Oewcy
,

gejammer uitroepende.

Hier valt ook een Vogel , die de naam
van de Calefater, oi de Klapper^ by ons,
en by de Amboinecfen die van JSIanoe "Ta-

Z7tz« draagt, Hy werd zoo genaamd , om
dat zyn gemeene Hem, van Top Top , en
Joep Joep, even eens klinkt, als of men

zyn

met een groot

De Kale*

t"«cr.

graeuw gemarmerd , en op de vlerken 'een Scheeps-Timmerman een Schip hoor-
veel

die

gemar-

zeer donker- bruin van grond met
wit gefpikkcld > dog de Haart ,

wat fpits en kort , is lichter

meld.

Zyn borft en buik is wit , ook
heeft hy zeer lange bleck-groene en fter-

l<e pooten} waar aan hy vier teenen met
fcherpe klaeuwen heeft , van welke tee-

nen de drie voorite redelyk lang, dog de \ waterd,

UI. Deel.

Vor cl

Nacht-

de kalefaten. Het is een Nagt
( van fatzoen en groote als een

Uyl , of een Sperwer ; zynde over 'c

j

ganfch lyf wonderlyk fraey gemarmeld,

I

en gevlekt. Hy is ontrent lo duimen

]
lang , en niet veel van een Hout-Snep

j
verfchillende.

De kop is zwart, met graeuw f n ge
ook is zy pi

Sf
at , en gedruKt, de

bel^
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bek kleen, zwart, en wat krom. Aan 't

|

boven-deel des zelfs zyn twee wratten,

en daar in twee neus- gaten.

Agter den bek by de oogen na bene-

den toe, heeft hyliyveborltcls, als baar-

den.

Hy is groot van oogen", die uit den

zwarten en roodagtig zyn.

Hy kan zyn bek byna tot zyn oogen

open doen. De hals is ontrent den rug

aardig met zwart en hoog -geel gemar-

merd , even eens byna, als of men de

oogen van zommige Kapellen of Schoen-

lappers op zyn vederen zag. Op de vler-

ken ziet men meer graeuw, en dat is fyn

gewatetd. De vier grootlle flag-vede-

ren zyn zwart, en die hebben in 't mid-

den een breedc witte vlek. De buik is

donker-graeuw , en bleek-geel , fchoon

gewaterd, gclyk men wel aan de Nacht-

Uilen en de Valken ziet. De Ibart is

zoo lang als 't geheel lyf , breed , bo-

ven donker-graeuw met een klecne wa-

tering, en beneden donker-graeuw } dog

de twee bultende vederen aan wederzy-

den zyn van 't einde byna tot de helft

toe wit.

Van verre is deze Vogel donker-geel,

of rookverwig. Aan 't voorlle der vleu-

gels ziet men de gcele vlekken breeder.

De fchenkcls 'en pooten zyn kleen ,

dun , vol pluimen , en van vier teenen

voorzien, waar van de kortfte na binnen

en ter zyden uit, ofwat na agteren itaat

,

van de drie voorde is de middelde de

langde , en aan zyn klaeuwen ziet men
een gekarteld vellcken.

De bord is dik , en vleefch-agtig. Hy
is groot van hert, en aad op Sprinkhaa-

nen , Krekels , enz. Hy werd 's nagts

veel gehoord ; dog zeer weinig gezien

,

en laat zich meed een uur atweenaZons
ondergang , dan eens in 't Bofch , en dan

ook wel eens ontrent de wooningen der

Menfchen, hooien. By warme dagen en

by dille nagten komt hy meed voor den

dag, en voornamelyk in de drooge tyd,

Ichynendc door zyn dem de Zee-Lieden

te waarichouwcn , dat het nu tydbeginJ

te werden , om hunne Vaartuigen te Cale-

fateren. Zomtyds egter hoord men hen,

ook wel, wanneer 'dr naheete dagen een

koele nacht, of regen, ftaat te volgen.

Hy onthoud zich op uitgebreide luch-

tige Boomen , en byzonder op de Soe-

kom-Boom ; maar op geen digte Boo-
men. Schoon hyby dag al vliegt, hoord

men dog dan zyn dem niet ; maar dan

zit hy op de Boomen dil.

Men hoord van hem tweederley ftem j

want zoo als hy Joep Joep gerocpcnhcch^

werd 'er agter aan nog een grove flcm

van Krob^ Kroh^ na-gehoord.

Hier vak nog een Vogel , by ons de

E L I N G DER
Pyl-daart , en by de Makijcrs Boerong Y)tV\\-
Safapo, dat is, de Bejcm Fvgcl

,, om dat flaiit.

de penne in zyn ftaart wel na een dun
Ikeltje^ of Befemfceft gdykiy genaamd.

i

Dit is een zoort van witte Meeuwen,
by onze Zee-Lieden zeer wel bekend,
en daarom by hen een Pyldaart genaamd

,

om dat zig agter uit zyn ftaart
, ( zoo 'c

fchynd) een enkele pen, alseenPyl, ver-

toond.

Hy heeft een rechten fpitzen bek

,

een langwerpige kop , die plat , en vol

pluimen is.

Hy is wit over 't ganfch lyf, lang van
vlerken, ftomp en fpits van deert, waar
in twee pennen van 14 a i6 duim zyn ,

die men in 't vliegen , maar voor eene

pen , ofte pyl , vermits zy geen halve

vinger van een liaan, zou aanzien.

De agterlte klecndc helft is met witte

pluimen bezet , 't vordre is byna kaal

,

of aan weerzyden vol korte hairkens

,

die in zommige roodagtig zyn. Deze
lange pennen heeft hy

(
gelyk boven ge-

zegt is) met de Koninks- Vogel , en 't

Wyfken van de Ys- Vogel, gemeen, gc-

lyk men die ook wel in zommige Papoe-

fchc Pcrkietcn vind.

Hy is kort van pooten , die van drie

teenen , met vellekcns voorzien even als in

de andre Water-Vogels , aan een gehegt
zyn.

Daar is ook een Vogel, die wat groo- p^ c;^]^-^

ter , als een Specht , en die Soki ge- Vogcl.

naamd is.

Hy is wat kleender , als een Duive,
of ontrent derthien a veerthien duimen
over het lyf, en van bek wel twee dui-

men lang, die ook dik , zwartagtig, en
wat krom als een hauwe of Boon-lchille

gebogen is. Het vel van de kop is Ci-
troen-geel met graeuwe vederen, ofplui-
men , die wat na 't geel trekken.

De nek , de rug, en de kleene vcder-

kens der vlerken zyn aardverwig, en wat
na den geelen trekkende.

De flag-vederen aan de vleugelen , als

mede aan de Itaart, die zes duimen lang,

en van even lange vederen gemaakt , en
breedagtig is , hebben meer van 't geele

;

dog de borlt is nog vry gecler , en de
huid licht graeuw.

De pooten zyn boven aan met plui-

men, of korte vederen bezet, en 't vor-

dre is kaal en lood verwig. Zy zyn voor-

zien van vier teenen, die een duim lang,

en ookLood-verwig zyn, waar aan zich

kromme zwarte klaeuwen vertoonen.

Hy is gewoon 's morgens by 't aanbreken

van den Dageraad door 't Rofch te vlie-

gen , en dan met een afgebroken ftem te

ichrccuwen , dat tot het opkomen van

de Zon duurdj dog over dag hoord men
hem niet.

Hier

i
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Hier na werd-hy ook wel de Uur -Vo-

gel-, of de Opwckker genaamd.

Zommige hebben hem ook we! de naam
van de Hoeren-Fogel gi^gtwen,, zeggende,

dat hy die opwekt , ea waarfchouwd
,

dat het tyd is, om te vertrekken.

Deze valt op Ceram , en meeft op
Hoetvamobcl. Als men hem van daar

al levend op de Kuil van JHitoe brengt

,

kan hy daar niet aarden , even geiyk

men de vj'\tte Kakatoeha's ook- in menigte

wel op Hoewamohel , dog niet op 't Ei-

land Amhoina , of in des zelfs BolTchen,

vind.

Hy nefteld op hoogeBoomen, en men
kan hem in den Morgenftond op de zel-

ve kwalyk bekennen , en niet wel in 't

gezicht krygcn , om hemtefchieten, al-

zoo hy zeer ftil zit j en in couleur zeer

wel na de fchors der Boomen gelykt
,

zynde zyn ftem 'teenige, waar door men
hem ontdekt.

Op zekere tyden des Jaars krygt deze

Vogel een kalen hals, als of hem al zyne
vederen uitgetrokken waren. Wat daar

de reden van zy, is my onbekend.

^ Hier van fchynd mede een zoort te

koek ^' zyn zekere Vogel, die veel op ^Ofro valt,

en van hen Foho Poho genaamd werd
,

graeuw van verw , zonder dat iet verder

van hem bekend is, dan dat hy legenden
dag mede zeer fterk Pobo Poho roept.

tiier in^rnhn, is ook een Vogel , die

wel juifl niet uit het geflacht der Koe-
koeken i maar egter by ons zoo genaamd
is, om dat hy die ftem gedurig uit, en

zeer fterk Koekoek roept , hoewel hy
anders een Vogel van een flegt aanzien is.

Hy is wat klecner , als een Raven
,

zynde met ftaart en al ruim twintig dui-

men lang.

Zyn bek is meeft recht , bultig , en

zwart , hoedanig zyn oogen ook van ver-

we zyn. De kop, hals, borft, en rug,

zyn ook kool - zwart. De vlerken zyn
ros V dog 't einde der zelve rookverwig.

In de ftaart ziet men drie a vier zwar-
te vederen, langer als de andre. De plui-

men aan 't lyf ftaan wit, ydel en verward.

Onder de vederen aan de kop ziet men
groote krombogtige gaten, datzynooren
willen zyn.

De pooten zyn zwart, en in vier dun-

ne teenen verdeeld , waar van de binnen-

fte en agterfte de langftc is , waar aan

lange en byna rechte klaeuwen , byna of
't Limoen-doornen waren, ftaan.

Boven, en aan 't uiterfte van de ftuit,

in de ftaart , heeft hy een fpits en ftyf

blaasje, met een wey-agtige vogtigheid

gevuld, en als in tween gekloofd.

Hy heeft een zwarte lever , en Zyn
maag hangt zeer vaft aan zyn buik.

Men verneemd hem meeft 's avonds

met moy weder ^ en ook wel 's nagts j

dog niet van eenerley ftem c want
dan roept hy eens Hoeri Hoeri , Hoekoe
Hoekoe , en op een andre reis roept hy
zeer klaar Koek , Koek , Koek , waar na
hy ook zyn naam draagd , en achter aan
hoord men altyd nog een doove ftem, als

een nagalming van 't eerfte ; dog de ge-
meene JMan houd dit voor een geluid uit

zyn aars, of voor een zoort van winden,
die hy looft.

Zyn jongen zyn met ftyve ftekelige

vederen bezet, zoo dat zy veeleer Egelt-
jes, als Vogels

,
gelyken j 't geen hen

een vry aardige gedaante geeft.

Hy onthoud zig meeft in 't gras , en
in de lage ftruiken , waarom hem zom-
mige de Koeskoes-Vogel noemen , dat

egter een geheel ander kleen zwart Vo-
gelken is.

Hy nefteld ook op de Boomen , daar

men hem wel meeft hoort fchreeuwen.
De Inlanders houden hem voor een Moy-
weders-Vogel, alshy, na een langen Re-
gen gehoord werd.

In de BofTchen van Jmboina heeft men De
een zoort van wilde Duiven, die men in Haeuwè

twee zoorten , in de blaeuwe of groene, j^of*^^-

en in de witte, verdeeld.
Uuive.

De blaeuwe is vangrootte, als een End-
Vogel, zomtyds ook grooter , van kop
als een Duive

,
gelyk ook de bek is

,

die zich recht, en ook een weinig krom,
en blaeuwagtig vertoond. Het onderfte

des zelfs, byna tot aan het einde, is met
witagtige veeren bezet.

De borft en buik zyn witagtig met
wat graeuw gemengd , ook is de kop
licht - graeuw. De rug , en vleugels

,

zyn groen met een fchoone weerfchyn,
als die van een fmaragd , en van Goud

,

byna als dat gene , 't welk men aan 't

Manneken van de Paeuwen ziet j dog de
flagvederen aan de vleugels , en den ftaart

,

zyn zwart, of blaeuwagtig-zwart.

De pooten zyn kort en fterk, met ve-

deren tot onder het bovendeel der zelve

bezet , en daar aan vertoonen zich vyf
fterke klaeuwen, waar mede zy zoo vaft

konnen houden , dat zy iemand de han-
den bezeeren , als men die aanvat.

Haar vleefch is zeer hard , en zwaar

,

om te verteeren ; waarom men gewoon
is de zelve niet ten eerften te eeten , maar
die een nacht in de lucht te hangen , of,

zoo het droog weder is, die een nacht in

de Aarde te begraven , waar door .het

zelve murw werd , zynde de borft-ftuk-*

ken daar van wel de befte. Ik heb die'

verfcheide maaien in 't Bofch doen fchie-

ten, en , op een Tocht zynde, met veel

fmaak gegeten.

Men noemdze de blaeuwe, ofdegröe-

ne Bofch-Duif , en de jimboinees noemd
die Jhoen. S f z Zy
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de Foelie alleen vei teeren , looiende de
Noot met haar fchaal by den afgang , al-

zoo zy alleen de rype Nooten , die al

uit den bolller gevallen zyn , inflokken)

in een gioote menigte daar in Banda^ en

ook op Cesam , en andre Eilanden daar

ontrent voort , dewelke, zoo ras zy maar
wat in de grond raken, zeer gelukkig,

en weelderig , voortgroeijen , voor al

als zy in 't cerlte onder de Lommer
van cenige wilde Boomcn opfchieten

,

die men egter , als zy wat grooter ge-

worden zyn , omkappen moet , alzoo zy

dan lugt moeten hebben.

j

Ieder een heeft geen recht in Ban'
da , om die Vogels te fchieten, maardac

ftaat alleen aan ieder Perkenier aldaar vry.

' JVlen meinde van ouds by de Sandanec'

opCcr^ïWJ Weft-zyde, het tweede op Mz- fea, dat de zckerlte wyze , om de Muf-

fjipa's Zuid-zyde, en 't kleenüe luffchen fchaat-Nooten te planten , die van deze

Amboina^ en Oma^ gelegen is. ,

Vogels was j dog de tyd heeft geleerd ,

Zy aazcn op velerley Boom-Vrugtcn, ' dat het immers zoo wel door de Men-

voor al op die van de groot Ile Waringin- fchen, by 't planten van de Noot op zyn

Boom, ook op Kanan- Nooten, die zoo tyd, gefchieden kan.

Zy onthouden zich over al in de Bof-

fchen, 't zy ontrent de Zee-kant , 't zy

Land - waard in gelegen , meelt op de

hooge Boomen , en weinig zeer diep in

het Gebergte } dog tegen den Avond

vliegen zy gemeenelyk na Strand toe ,

nemende hare ruil op de Mangi Mangi ,

of diergelyke Boomcn } zoo daar on-

trent kleene Eilandekens met hooge

Boomen zyn , vliegen zy daar na toe
,

om daar te vernagten , en begeven zich

's Morgens weer na Land , dat egter meelt

plaats in de witte zoort heeft , alzoo de

groene in 't Bofch blyven , en noit op

die Eilandekens gezien werden.

Diergelyke Eilandekens (die vol witte

Duiven zyn) heeft men 'er drie m yim-

boina , waar van 't grootlte voor Caybobo ,

groot , als onze blaeuwe Pruimen zyn, 1
De witte Bolch-Duive is in alles de

en die zy met boUler met al inflokken, andre Bofch

waar van zy den buitenltenb^lfter vertee- :
kleener

Duif,
en geheel

is ... «..u, uc p^ ^ijjg
uitgenomen dat zy Boch
witagtig is, gelykj Duif.

ren en de Noot zelf met den afgang dog de flag- vederen 't uiterüe van de

De Ban-
dafche

Nooten
Eeter.

loozen, waar van nieuwe Boomkens zeer

voorfpoedig groeijen , zynde deze Dui-

ven en de Alalleee's de voornaam fte

voortplanters der wilde Boomen, gelyk

zy dus ook de Nagel- en Nooten- Muf-

fchaat-Bootr.en zeer fterk voortzetten.

De maag van 't Manneken dezer Vo-

gels is zwart , met veel ongelyke knob-

belkens bezet. By de lever hing een gal-

blaasje.

De darmen waren groot , en wyd
,

doorgaans van eenerley dikte. Het is een

Vogel, die men niet tam maken kan.

Men heeft nog een andre groene zoort

van deze Vogels , die men in Banda by

den Inlander Falor , maar by ons Volk

Nooten-eeters noemd. Zy verfchillen van

de vorige niet , behalven dat zy pooten

hebben , die zoo rood als Koraal , en

ook met veeren bekleed zyn. Deze zyn

geel van oogen, daar dtAnibonJche meeft

zwart zyn, hoewel men onder deze hier

ook wel eenigc met geele oogen vind.

Hare flag -vederen hebben ook meer

groen , en de geheelc hals is witagtig

tot aan den rug toe. Haar vleefch is ook

korter , en lekkerder , dan dat van de

Jmbotifche^ waarom zy 'm Banda veclge-

fchoten werden , die ze dan, volgens hun-

ne gewoonte, met ingewand en al Itoven

en braaden, om dat hare mage vervuld is

met de half verteerde Foelie , welkers

kragt men 'er dan geheel in behoud , en

'er doorbraad.

Deze Nooten-eeters planten de inge-

flokte Nooten-MuiTchaaten (daar van zy

fleert , en de pooten , zyn zwart ofLood
verwig.

Deze houden zig meeft ontrent de

Stranden op ét Mangi Mangi ^ en^ariti-

gin - Boomen j dog 's nagts vliegen zy
na de voornoemde onbewoonde tilande-

kens, zoo zy 'er ontrent zyn, gelyk zy 'er

ook meelt hare eyeren leggen , hoewel
zy ook wel op de Boomen ontrent het

Strand blyven vernagten.

Deze zyn nog harder van vleefch , als

de blaeuwe Bofch- Duiven , waarom zy
zelden , dan in een tyd , als men anders

niet krygen kan, gezogt werden.

Zy zyn 'er ook zoo menigvuldig niet,

als de groene j dog zy zyn taeijer , en
fterven, gefchoten zynde, ook zoo licht

niet , als de blaeuwe , blyvendc , al zyn
zy al gefchoten, zeer dikwils aan de tak-

ken met hare klaeuwen hangen.

Onder de vleugels , en onder de ftaart

,

hebben zy geelagtige vederen, die aan 't

geheel lichaam zoo zagt , als dons , en
dierhalven zeer goed tot bedden, enkuf»

fens, zyn.

Deze Duiven noemen de Inlanders , tot

onderfcheiding van de andre, Attija, en

die van Hitoe , jlttiiven.

Men heeft in Amhoina ook tweederley

zoorten van Tortel-Duiven , hoewel 'er

nog wel meer zyn , die maar eenigzins in

verwe verfchillen.

Deze twee zyn , de lage , en de hooge.

De lage , die ook wel de groene ge-

naamd werd, is van groote als onze Tor
tel- Duif. De bek des zelfs is rood,

recht

,

De lage;

of groe-

ne , Tor-
tel-Duif.
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recht, en aan 't voorfte deel licht-rood,

niet bultig, nog dikagtig
,
gclyk aan de

onze.

De borfl: en buik zyn uit den licht-

graeuwen , en bruinen ,
gemengd, bo-

ven op de kop is hy hoog bruin. De
hals is afch-graeuw , de vlerken en rug
zyn groen , en wat Aard-verwig , waar
onder een Goude glans fpeeld , en ook
iet zwarts loopt.

De flag- vederen , en de ftaart , zyn
zwart, en de pooten kleen , en donker-
rood. Alle de vederen aan 't lyf hebben
wel dichte fchachten j dog die ftaan zoo
los in 't vel , dat ze zeer licht in 't be-

handelen der zelve uitvallen.

Daar zyn 'er ook , die een licht-roode

bek hebben. Aan 't voorhoofd vertoo-

nen zich ook cenige witte vederen , als

ook aan de kanten van de vlerken. De
borft is recht bruin ; maar de agterfte ve-

deren aan 't lyf zyn zwart. En dit is

buiten twyfFel het Manneken van dit ge-

flagt.

De Hitoe'éefeh noemen deze Lamoen ;

dog wy de lage, of groene Tortel-Duif.

Deze zoort vliegt niet hoog j maar
loopt mceft langs de grond onder het ruig

en laag Geboomte, waar op zy hareNef-

ten uit dunne ryskens maken.
Zy leven van de Waringin-vrugten

,

en van eenige Wormkens.
Zy zyn eenigzins tam te maken , als

2y maar van geen verftoord huwclyk zyn :

want zy paaren niet licht met een ander

,

gelyk alle Tortel- Duiven doen. Zy eeten

geerne kleen-gefneden Kanari-Vrugten
,

en raeuwe Ryft. Zy kirren zagtkens

,

byna als onze Tortel - Duiven j dog wat
dof-agtig.

Daar is nog een tweede zoort van Tor-
^^' tel-Duiven, by ons het Purper-Hoofdje,

Hoofdi'e.
^" ''y ^^ Amhoineefen , die wat netter van

opmerking zyn , Oenat genaamd , daar

anders deze in 't gemeen van hen almede

Lamoen genaamd werd.

Dit is een van de fchoonfte Vogels
,

die men zien kan , zynde met veelerley

fchoone verwen geteekend , die zoo aar-

dig onder een gemengd zyn , dat men
veel moeite heeft , om die net te befchry-

ven.

Hy is wat kleener, dan de vorige Vo-
gel. Zyn bek is Lood -verwig Het
onderfte van den lials en borft is graeuw
met fchoon zwart gewaterd.

De kop is fchoon Purper , en aan 't

Manneken ftaan de agterfte vederen als

een kam wat overeind , anderzins is hy
gelyk als een Duif. De oogen zyn geel,

liefelyk, en vreesagtig van aanzien. Het
bovendeel van den hals is licht-groen

,

dog aan 't einde licht-rood.

De vlerken , de rug , en ftaart , zyn

recht groenj dog het uiterfte van de vler-
ken is zwart, en aan de ftaart wit.
Dwers over 't midden des buiks gaat

een zwarte band j dog de vordre agter-
helft des buiks is gemengd van witte

,

graeuwc, eu groene vederen.
De pooten zyn kort , Koraal-rood , en

met vederkens bezet. De vederen aan 't

lyf ftaan mede zeer onvaft , en vallen ten
eerfte , als men die Vogel maar wat be-
handeld , uit. Een gebrek , dat in anj
dre Tortel - Duiven mede zeer veel ver-
nomen werd.

Zy zyn droevig en fterk zugtende van
ftem , die zy lang uithaalen, ook zynzy
wilder van Aard, als de vorige, en dier-

halven zeer kwalyk op te voeden.
Daar zyn nog andre zoorten van deze

Vogel, die zwarte druppels op de groe-
ne vederen der vlerken en op den rug heb-
ben , welker flag -vederen aan de vleu-
gels zwart met witte randen zyn. De
buik dezer Vogels is wit j dog de agter-
fte vederen, als mede die aan de pooten,
zyn uit den groenen en witten fchoon ge-
mengeld.

De ftaart is niet in tweën gekloofd

,

en aan 't einde groen co wit gemengd

,

en als die zich uitbreid ,' maakt hy een
halven kring.

Hy vliegd veel hooger , dan de voor-
gaande Lamoen

, ja zelf op hooge Boo-
men zeer verre in 't Bofch $ hoewel hy
zyn neft ook op lage Boomkens maakt.
HetWyfken van de bevorens befchre-

ve Oenat is meeft groen over 't geheel
lyf, zynde ook zwart gewaterd , als 't

Manneken , behalven op de kop , daar
men een zwart- agtige blaeuwe vlek ziet.

De bek is zwart-agtig, en rondom
den oog-appel heeft hy een breede geele
kring.

Onder den bek aan den hals is hy licht

afch-graeuw , en de borft Spaanfch groen ,
en die zomtyds met een witte halve Maan
geteekend.

Aan de vleugels zyn de flag -vederen
zwart, en de verdre groen met eenlicht-
geele zoom bezet.

De ftaart is boven groen , en onder
zwart , en met een witten zoom. Ook
is de buik wit. De pooten zyn bruin,
en met vederen bezet.

Buiten deze vorige is 'er nog een zoort
uit de namaagfchap dezer Tortel- Duiven
die Purper-verwig, en die by den Inlan-

der Aloë genaamd werden. Zy zyngroo-
ter van kop, van bek, van oogen , hals

en pooten, dan de Tortel-Duif. De kop
is ook licht -Purper , de hals afch-

graeuw , de oogen zyn groot , zwart

,

en wateragtig , hebbende aan de einden

een rooden kring, en is ros van vederen,

zynde de hals en rug wat gewaterd }

Sf3 dog

Een der-

de ïoort

van Tor-
tel-Dui-

ven.

De Vo-
gel Aloë,"

een zoort

van Pur-

per Tor-
tel-D ui-,

ven.
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dog de vlciken

De
Moeflon
Vogel.

, en flagvederen trekken

wat meer na den zwarten.

De buik , en Ituart is Goud-geel , trek-

kende wat n.i den Purperen, en zoo

lang , als 't ganfche lyf , welke alleen

de zelve zeer van 't verder gcflagt der

Xortel-Duiven doet verlchillen , en de

2,elve ecnigzins ongelyk zyn. Deze is

mede los van vederen, gelyk de Lamoen,

zacht van llem, en van pooten als de an-

dre Tortel-duiven , zy onthoud zich in

't eenzame Bofch , en hooge Boomen ,

en werd in Jmboina weinig gezien.

Het Manneken van deze Vogel is even

als 't vorige ; dog 't heeft in de ileert een

pen, die veel langer, dan de andre, uit-

weekt.

Die van Hitoe fpreeken nog van een

andre Vogel , zeer weinig van deze ver-

fchillende , en by hen Alocwm , of de

.SCT.g-Dw;/' genaamd zynde van groote als

een gemeene Duive , en meelt Purper-

verwig , hebbende een ftaart die lan-

ger , dan 't lyf, en die van de zelve ver-

We van boven , dog beneden zwart met

witte banden is. Ook zyn in de ilaart

twee lange pennen , wel anderhalf- maal

200 lang , als 't geheel lyf.

Daar is nog een andre Vogel , dien

men de MoefTon-Vogel noemd.

Hy is van groote als een Duif, groot

van lyf, kleen van kop > dog zeer wel

anders na een wilde Duif gelykende. De-

ze heeft breede fterkc vlerken , die niet

heel lang zyn. Zyn bek is als die van een

Duive, boven op een Haanen-kam-

metje hebbende. Aan den hals heeft

hy eenige lange lofle vederen , als die

van een Haan. De kop is zwart , en

van daar over het lyf donker - groen
,

glimmende met een Purpere weer-

fchyn j dog na de vlerken toe wat zwart

zynde.

De ftaart is zeer kort , en de vlerken

ftrekken zich verre voor by de zelve

;

dog de rechte vederen aan de ftaart zyn

wit. De voorfte zeide
,
gemengde groe-

ne glimmende weerfchyn verneemd men
ook aan den buik.

De fchenkelszyn donker-rood, en zoo

fterk , als aan een Hoen.

De pooten zyn in drie teenen voor,

en in een agtcr uit verdeeld , aan welke

hy redelyke fcherpe klaeuwen heeft.

In de Regen- Moeflon onthoud hy zich

in 't Gebergte , dog in de drooge tyd

komt hy ontrent de Stranden , ver-

kondigende met zyn geroep het moy we-

der.

Als 'er twee te zamen komen , dan

flaan zy zoo fterk met de vlerken tegen

malkanderen , dat zy 'er aamegtig van
,

. en waar door zy dan wel gevangen wer-

den.

Als men de zelve in Huis opvoed
,
ge-

ven zy een geluid als de Wilde Duifj dog
zeer zagt , en zyn zeer zwaarmoedig en

droevig.

Hy werd van zommige gehouden voor

ècBocrong Galooha^ die niet hoogvlicgd,

en zigindeG(7/oo/'i3- oi Fokki Fokki-ÜYUi-

ken ophoud , eetende des zelfs bloeizel

)

en Wormkeiis.

Men heeft hier ook een kleen Vogel- DeKwik*

ken , by den Inlander Boerong Baikole ,
ftaatt.

en by ons den kwik-ftaartgenaamd. Het
is zoo groot niet , als de onze , en wat
zwart-agtiger vanverwe, ontrent de kop
en halsj dog gelykt anders zeer wel daar

na. Boven de oogen heeft het een breede

witte vlek , die fterk glimd , van hoeda-

nigen verwe ook de buik na de borft

toe , en het benedcnfte van de ftaart is.

Ontrent de oogen heeft het eenige zwar-
te vedcrkens na ons tocgcdraid.

De pooten en klaeuwen zyn zwart j

en aan de fchenkelen heeft het zwarte ve-

derkens.

De ftaart is langer,

haam , en verdeeld zich

gebreid zynde , wel in

a'iS 't geheel lic-

, van voren uit-

10 of 1 1 zwarte

pennen, van welke 'er drie langer , dan
de andre zyn, die deze Vogel byna altyd

ftrak, of een weinig gebogen houd , en

altyd op en neder beweegd.

Daar is nog een zoet Vogeltje, Tsjoei, ^ .

of 't Flwweele Vogeltje^ ook wel Kakopit^ Tsioei-
en de Koning der Bloemen

,
genaamd. Vogeltje,'

Van grootte is 't als ons Winter-Ko-
ningsken j dog zoo verfcheiden van ver-

we, dat men het naeuwlyks befchryven

kan, Men kan die bekwamelyk tot vier

zoorten brengen.

De eerfte, ofde gemeene zoort is afch-

verwig
,

groot van kop, zwart, dun,
en langwerpig van bek j van voren wat
krom, kort van ftaart, en vleugels,

welker flagvederen zwart zyn
, ge-

lyk ook de pennen in de ftaart , hebben-
de een Citroen - geelen zoom. De hals,

de borft, en buik zynafch-verwigen geel

door een gemengd.
De tweede zoort , die voor 't Manne-

ken van de vorige gehouden werd , is

geel van verwe , vyf vinger- breed lang,

van hals wat kort , hebbende een bek
,

die een duim lang, zwart, en wat krom is.

Hy is geel van hals, borft, en buik,

van kop boven op en in de nek afch-graeuW

en geel, als beneden.

De vleugels zyn Muis- vaal, de ftaart is

wat zwarter. De pooten en klaeuwen

zyn mede zwart , en hy heeft een twee-

kluftige tong.

De derde zoort verfchild van de eerfte

niet, dan daar in , dat dit Vogelken aan

't benedcnfte van den hals een zwarte

ftrecp heeft, die by naoverdenganfchen
buik
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buik loopt, zynde de boiil en buik ver-

der geel.

De vierde zoort , en de fchoonfle de-

Zer Vogelen , is zwart , vier en een hal-

ve duim-breed lang, zynde geel van nek
en rug. De flag- vederen der vleugels

zyn Muis-vaal, en de Haart is zwart.

Het beneden-deel des zelfs
, gelyk ook

de hals, borft, en buik, zyn zeer zwart;

dog aan den hals en borft verneemd men
een Hemelsblaeuwe weerglans.

De bek, en de fchenkels, zyn zwart.

Voor aan onder de vleugels heeft hy
cenige geel-agtige pennen , die als een

Gouden glans van zig geven, en nu -en

dan tuffchen de vleugels uitfchittercn.

Meeft alle deze zoorten van Vogels zyn
twee-klufcig van tong , die zy zeer lang

uitfteken , als zy gejaagd werden , of
als zy den dauw of 't Waier van deze en

gene bloemen , byzonder van de Paeuw-
kuif, Gilala y en de Jamheze -Bloem
(waar van zy meeft leven) na zich zui-

gen. Als die RJoemen wat wyd open
liaan , konnen zy zich met 't ganfch

lyf 'er wel in baden , zoo dat men dan

niet, als haren fteert, ziet.

Zy maken een wonderlyke neft , die

van de takken derlioomen afhangt, van

boven geüoten , en van verfcheide ver-

irekjens voorzien , zynde altyd van de

Wind-zyde af ( zoo als die een halfjaar

doorwaid) open , dat zy zeer net weten

waar te nemen , zoo dat hen de Wind
geen fchade toebrengen kan. Zy werden

met de Lym der Zoe/^ora- Vrugten gevan-

igcn , en zyn zeer kwalyk op te kweeken

,

dan dat zy nu en dan nog wel wat zuiker

uit de mond van iemand zullen zuigen.

Daar is nog een Vogelken j byna als

de Cakopit , en van de Hietoeeezen ; So-

fit genaamd , dat zeer na by dit Vogel-

ken komt, zynde vier vinger-brced lang.

Dit is zoo lang van bek , nog de zelve

200 krom niet} maar kort, recht, zwart,

en driehoekig. Het ganfch lyf is meeft

donker afch- verwig, de borft en buik

wat lichter, de pennen in de korte vleu-

gels zyn zwart- agtig, de ftaart is kort

,

of breed, en ook zwart.

Men verneemd hem in de Maand Juli

,

op de Javaanfcbc PFaringin-Eoomen.

De Hier heeft men ook een Vogeltje, dat

Boont- van de Maleijers 1'ritri ( na 't geluid , dat
j":""'

- hy geeft ) van de Amboincezen Ahocwa
,

en by ons de Boontjens-Vogel , om dat

hy op de kleene zoort van Boontjens zeer

gezet is, genaamd werd.

Het is zeer kleen , kort , dik , en klaeuw-

agtig zwart van bek, zwart van kop bo-

ven , en van hals en borft , zwart-agtig

van vlerken j wit van buik en aan 't ag-

terfte van den rug zeer fraey zwart gewa-
terd. Het is breed van ftaart , diefchuins

Vogel.

op
'er

opgerecht en zwart is. Zwart van poo-
ten , lang van teencn , en dun en lang
van klaeuwen , even eens als de Cakopit
die ook heeft.

Het aaft zeer fterk op de kleene Boont-
jens , zoo als 't nog maar Bloemen , als

wanneer die in haarHaeuwen, offchiUen
zyn. Ook eet deze Vogel zeer geerne
Padi , of Ryfl in de bolfter , die zy net
weet te ontbolfteren.

Het is zoo licht, dat het gras

,

welkers Zaadjens het al mede aaft
,

naeuwlyks van inbuigd.

Het Nefteld ontrent de Huizen in de
Limoen- takken , waar in 't vier a vyf,
tot zeven eyeren roe , legt. Zy vliegen
by troepen

, gedurig 'Tri Tri roepende.
Dit Vogelken is eenigzins , niet juift

in gedaante , maar in zeden , als zeker
Javaanjch Vogeltje Cdlatti ^ Galattiek

^

of Galattee , dat eenigzins uit het ge-
flacht der MufTchen , of Putterkens is.

Van groote is hy wel zoo groot als

een groote Mufch , of als een Putter-
ken j doch dikker , en breeder , ook
fpitzer van bek , die ook fchoon rood
is, gelyk ook zyn pootjens zyn.

Het Manneken is over 't lyf afch-

graeuw, wat na den bleck-Bloemen trek-

kende, hebbende een zwarte plek op de
kop, en by de ooren een witte.

De vlerken zyn wat donkerder , etl

zwartagtig aan de einden. De ftaart is

zwart j dog van onderen wit. HetWyf-
ken is even eens, uitgenomen dat het die

zwarte vlek op de kop, en die witte aan
de ooren , niet heeft ; dog in de nek ziet

men eenige zwarte vederen. De verwe
over 't geheel lyf trekt uit den graeuwen
na 't bruine , en de vlerken zyn recht
graeuw. Zy hebben dit byzonders , dac
zy haren gevulden krop meer boven in

de nek, dan onder, dragen.

Zy vallen overvloedig op Java, Bali,
en Macajfar , van waar zy zeer veel in

Amhon gebragt werden , daar zy ook wel
in 't wild vliegen , en zoo daar ook nu
en dan gevangen, en gegeten werden.
Zy vliegen , als de Spreeuwen , altyd

by troepen , houdende zig meeft in de
Ryft- Velden op, daar zy op de jonge
Padi, en andre vrugten aazcn. Zy doen
veel kwaad aan de zelve , uit welke ze,
met veel geraas en gefchreeuw geduurig
moeten opgejaagd werden, waarom daar

ook gedurig Menfchen oppaflen.

Men vangt ze met Werp-netten , en
ook wel in Slag-koyen. Zy werden tam-

gemaakt, en kakelen gedurig, neuriënde

nu en dan zeer aangenaam. Zy loopcn

ook wel door 't Huis , gaande van zelf,

na dat zy by iemand uit de hand hebben
komen eeten , tegen den avond weder
na hun Koye.

Mea

DeGa=
lattiek.
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Men heeft hier nog een Vogel , de

Nuboe genaamd die ten dcclcn uit het

geilacht der Reigers , en len deelen uit

dat der Meeuwen is.

Van gedaante is hy als een Reiger ;

dog geheel en al , tegen den aard der

Reigers, een Water-Vogel.

Hy is ook een weinig kleencr, als die

Vogel, lang, recht, en fchcrp vanbck,

die wat donker- Hemelsblaeuvv is, en wit

van oogen , byn.i als die der VilTchen ;

dog zwart van appel , die hy grooter en

kleener maken kan , met zyn oogen toe

te trekken , of wyder te openen. Deze

oogen liaan gelyk als in zyn Hemelsbl-ieu-

wen bek die byna tot aan zyn kaaien

Icruin zich uitllrekt. Ook heeft hy geen

neusgaten , en byna geen tong ; maar in

des zelfs plaats iet anders , dat voor zyn

keel geplaatil is. Zyn ganfch lyf over

heeft 'hy als Endvogels vederen , zynde

wit van buik , en zwart van flag-vede-

rcn. Zyn vleugels zyn drie voeten lang,

hy is kort van fchenkels ,
plat en geel

van pooten met Hemelsblaeuwe aderen,

waar aan vier teenen zvn , die met een

dun geel vlies aan een gehegt , en van

Hemelsblaeuwe klaeuwen voorzien zyn.

De Vogel zelf is zeer mager , en uitne-

mend lichc.

Hy leefd van Vifch en zwerft als de

Kokmeeuwen op Zee , daar hy ook wel

op komt zitten , of zich 'er op dryven

laet.

Hy Nelleld op de Rotzen en Klippen

ontrent Strant , of op de hooge Boomcn
daar ontrent.

Hy is , levend gevangen zynde , zeer

fel in 't byten , en vliegd iemand ten eer-

llen na de oogen.

Hy is tot fpyze onbekwaam , als zyn-

de te Vifchagtig van reuk en fmaak.

Hy valt zeer veel op Boero^ en elders,

daar hem de kinderen weten tam te ma-

ken , en zoo te gewennen dat hy by dag

na Zee vliegd, en 's avonds weer t'Huis

komt.
Ik heb hier in Jmboina ontrent den

De wit- Olifant ook verfcheide malen een fpier

iwartc witte Reiger , van groote als een Kok-

Reyger. meeuw, en vry hoog van pooten zynde,

zien zitten. Dezen Vogel noemen de

Makijers Sipfoejong , tot onderlcheiding

van nog een andre Reiger, die hier mede

valt, éxcmy Boerong Kontoel no&mcn^ en

dat eigentlyk de zwarte Reiger is , die

van de vorige alleen in Couleur vcrfchild.

Men heeft ook verfcheide zoorten van

Uylen. Uylcn, en ongeluk-Vogels, die de .,^»;-

boineezen niet geerne hooren. Daar zyn

'er verfcheide van die zoorten , als de

Nacht-Uyl ( die zy Boerong Sivangi , of

de 'Too'ver-Fogel ^ noemen) de Steen-Uyl,

en meer andre, die my nu niettebinnen-

fchieten.

Vleder-Muizen heeft men 'crzeergroo- vieder-

te, en kleene , die by de Wereld reeds Muizen,

zoo bekend zvn , dat het onnnodig is ,

die te befclnyven.

Zy laten zich tegen den .Avond hoo-

ren, voornamentlvk ontrent de PieJJ'ang-

Boomen, wetende de Pieffang-Vrugtcn ^

die nog eenigzins hard en onryp zyn

,

met 't Zee- Water , dat zy in hare vler-

ken dragen, nut, en zoo in zeer korten

tyd , zacht te maken. Deze zyn hier

in groote menigte , en doen veel fchade

aan die vrugten.

Van die zoorte zyn ook eenigzins dé Vüegen-

vliegende Katten, die men \n Ternate AeKzi.

heeft, die de gedainte van een Katj dog '^"•

de vlerken van een groote vleder-Muis

hebben.

Een van dezeldzaamfleVogelkcns, en

die by de Wereld zeer weinig nog be-

kend zyn , is het Vogclkcn , dat de Vo-
gel -Neskens maakt van welke zulken

lekkeren fchotel ceten kan bereid werden.

Onder de Vogelen ,^-"die hier gemeen De'S,va-

zyn, is anders de Swaluwe, hieringroo- I^w. ,.

te menigte is , en van de onze niet ver-
y^^^i.

fchild } maar onder de zelve is 'er een , Mesjes

die deze Ncsjens alleen maakt, zordcr maakt,

dat men van de andre Swaluwcn hier iet

diergelyks verneemd.

Wy vertoonen dit Vogclken hier in

Prent by de Letter W. zoo als ons die j^ pre^t
door de Ylceryoannes Kops^ Land-voogd vcttocnd

van Ternate , uit de Alolukkus Ao. i6po.
toegezonden is.

fictVogelken zelf is tuflchen den vier

a vyf duimen lang , blacuwagtig zwart
van verw van boven , zoo op de kop

,

als cp den rug, 't lyf , de vleugels , en
de Haart , welke lautile een weinig lich-

ter is. Het is zeer groot van vlerken ,

die verre buiten deftaart (dewelke kort is)

uitfteeken. De bek iü kort en dik-agtig

blaeuwagtig doorlchynende van verwe.

Zy zvn niet boven j-o on^en zwaar.

Het is kleen van kop , kort , krom ,

en zwnrt van bek , en zoo van oogen j

dog heeft even voor de zelve een witte
vlek , zoo groot , a's 't oog zelf.

Het is wit van buik , eenigzins mee
zwart gewaterd, gelyk men ook zoo een

flaeuwc witte watering op des zelfs vleu-

len befpeurd.

Het is kort en dun van pooten , die

ook zwart, en van driegeklaeuwdeteen-

kens voorzien zyn.

De Vogel- Neskens zelfs zyn gemaakt
uit een zoort van kwallig of korrelagtig

Zee- lil van de groote Ocllers, Kemas ge-

naamd , dat met een brecde voet op de'

grond van de Rievicr valt zit , en met:

menigte fpier -witte kwalagrige weeke
uitwaflchen, alsSpongien, zigbéweegd.

Dit kraalagtig Zce-lil kleeft zeer vall op
den
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den andrcn , en werd door de tyd zoo

hegt op malkandren gezec , dat het als

ma ir een lichaam fchynd tczyn, zoo dat

men zeer veel moeite heeft , om die van een

te trekken. Daarzyn'er, die zeer blank,

en in welke zeer weinig vederkens zyn,

die men derhalven gemakkelykft uitwee-

ken , van de veerkens fchoonmaken , van

een trekken , en van welke , met een

Hoen gekookt , men een lekkere en zeer

gezonde kragtige (chotel met eeten be-

reiden kan 5 maar daar is nog een zwar-

ter, of bruiner zoort, die zoo veel niet,

als deze
,

gcagt is. Veele keuren een

zwart Hoen voor een ziek Menfch beft

daar toe , om dat daar nog wel zoo krag-

tigen nat van komt.
De befte Vogel-Neskens (gelyk dan

ook de Vogelkens) vallen in dt Moluk-
kos , of in Ternate j en wel ontrent de

Poorte der Moluccos , zynde eenige hol-

le Klippen in Zee Benoorden Lahoda^ op
de| Kuft van GUoh gelegen. Ook vallen

zy ontrent Manado op 't Eiland Cekbes,

zoo onder 't Eiland hemhe , als onder de

Datahans^ en andre Eilanden , in tame-
lyken overvloed, die jaarlyks wel lo Pi-

kol geven konnen. Ook waren 'er op
't Eiland Hieri eenige.

Zy vallen ook in Coets intsjina ; {
dog

daar niet alleen, gelyk den Vader 7«(rZ»^r/

in zyn Siamfche Reize zeer onkundig ter

nederfteld ) als mede in Fatani , en op
yava. Daar vallen 'er ook op 't Papoes

Eiland MeJ/owal > maar die zyn zwarter

als de Ternataanfche , zoo dat die laatfte

voor de befte gehouden werden.

Op 't Eiland Oma in Amhuina , en in 't

byzonder in de klippen ontrent het Dorp
Oma^ heeft men deze Vogelkens ,in myn
latere tyd mede ontdekt , die men zegt

zoo goed te zyn , dat zy voor de T'erna-

iaanfche niet behoeven te wykcn.

Het pond van deze Vogel -Neftkens
koft in Ternate een Ryksdaalder, of daar

ontrent , op Batavia anderhalve Ryks-
daalder , en , zoo 'er weinig gekomen
zyn, ook wel twee Ryksdaalders.

Het heugd my, dat ik ze te Amfierdam
voor een Ryksdaalder in een Winkel over

I S a 20 Jaaren gekogt heb j dog nu zyn

zy aaar byna niet meer te bekomen , en

die 'er nog zyn , daar van werd 7 a 8

Gulden voor 't pond , dat vry wat Dier
is, geeifchc.

32.5

üerei).

fljam

Sodaffi

,

ofiwartc
Hoen-
deren.

Men heeft hier overvloed van Hoende-
deren , die men voor 5 a 4 ftuivers het Hoen-
ftuk op de Markt koopt ; dog als men
een goed vet Hoen hebben wil

,
geld

het nog al 8, 10 a iz ftuivers, na dat
het zwaar is : want ik heb hier zulke
kloeke Haanen en Hennen gezien , dat
ik niet wete ze oit zoo groot in Holland
gezien te hebben j die byzonder op Boe-
ro^ Manipa^ Bvuoa , en daar om ftreeks

vallen , maar die dan ook wel een halve
Ryksdaalder , of een Gulden , het ftuk
gelden , en die dan ajs Kapoenen aange-
kweekt werden.

Men heeft 'er ook een zoort van Hoen-
deren , die niet alleen zwarte vederen

;

maar ook zwart vleefch , en zwarte ge-
beenten hebben. Deze houden de In-
landfche Geneesmeefters allerbeft voor de
zieken , om een kragtig nat te geven.
De Inlanders noemen die Jjam Soelajfi^

als of wy zeiden , Dragon-Hoenderen , al-

zoo de SoelaJJI een zoort van BafiUcum^
of byna even eens van blad en fmaak
als de Drazon is.

Ganzen (die hier van Java en Ma-
kajfsr g^x^gx. werden) en Endvogels
zyn hier in overvloed, en derhalven voor
een fchelling 3 a 4 de eerfte , en de laat-

fte voor 10 a 1 2, ftuivers te krygen ; dog
zy zyn ieder in hare zoort vetter , en
veel aangenamer , als die Vogels by ons
in Holland vallen , behalven dat deze
noit in het allerminfte geyl , of geels van
fmaak zyn.

Men heeft 'er ook zeer veel tamme
Duyven, die hier by ieder een voor ver- Duyvcn.

maak aangekweekt , en rykelyk voor de
keuken gebruikt werden. Ook zyn 'er

Wilde in overvloed , die zich meeft op
drie Eilandekens, 't zy ontrent Haroeco;
en Cayboho, of by Manipa onthouden.

Hier mede nu meinen wy het voornaam-
fte, dat wy oordeelen tot de befchryving
der Amhonfche Vogelen te behooren, ge-
zegt te hebben.

Het is zeker , dat 'er nog verfcheide
andre zyn , dan die ik hier befchreven
hebbe , maar die zullen of een zoort van
de reeds bcfchrcvene , of zoo weinig in

getal zyn , dat wy meinen hier mede te

konnen volftaan , alzoo ik niet wete ik
eenige Vogels van belang overgeflagcn
te hebben.

Ganzen

,

en End-
Vogels.

III. Deel. Tt. VER-
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DERDE HOOFDSTUK.

T/'An ^£? Water-Dieren, en ivai zich in Zee al opdoet. Zee-Menfchen bier iialkn-

w de^ die men met de Doejong niet •verwenen moet f die zeer klaar Ao. löf }. gezien

zyn^ en nader befchreven werden. Een ander voorbeeld .^ ;« Tayauan , A9.1661.
Een Zee-Wyf, Ao. 171 2. ontrent Boero gevangen , en tn Prent 'verbeeld. Nader be~

/chryvingy en geval my wegens dit Xee-V/yf voorgekomen. Het zien van veel Dieren,

en andre zaaken in TuCe i ö/j Zce-Koejen, Zee-Peerden, Zee-Honden , enz:, even

gelyk men die op '/ Land ziet. Aanwyzing van dat 'er Zee - Menfchen konnen zyn.

Het Zee-Wyf, Ao. 1405 a 1404. in de Purmer-Meir gevangen. Plinius getuigenis

van zulke Zee-Wyven. En die van Alexander ab Alexandro , wegens verfcheide

Zee-Menfchen , door geloofweerdige Lieden gezien. Getuigenis der Portugeezen , en

van andre wegens de zelve. Zeldzaam geval ^ den Schryver zelf^ Ao. 17 14. voorgeko-^

tne»y zeldzaam 2.ee-Mcnich , Ao. ly 16. by Kaguza. gezien.

Van de
Water-
Dkren. I

Wat
lich in de
Zee al

opdoet.

Ndien wy redenen gehad hebben,
om ons over veele dingen , die het

Land van Amboina uitleverd , te ver-

wonderen, wy zullen niet min , over 't

geenede^ce daaropgeeft, verbaaftftaan.

Wy bevinden , dat ons daar in ver-

fcheide aanmerkens - weerdige zaaken

voorkomen , over ieder van welke wy in

't byzonder hier zullen handelen. Als

I. Zee - Menfchen.
IL Gemecne ViJJ'chen.

III. Ongemcene ^ijfchen.

IV. 'Lee-Hoorcnkens ^ en Schelpen.

V. Zee-Boomen^ Zee -Bloemen^ en 't

geene daar verder toe behoord.

Zee-
Men-
fchen ,

hier val-

lende.

Van de

Z E E-ME N S C H E N.

Een van de verwonderens - weerdigfte

zaken, hier in yf/»^ö/>w vallende, zyn de

Zee-Menfchen , ofwel de Meir-Mannen

,

en Meir-Minnen , zoo die in 't gemcin
genaamd werden.
Daar is een Vifch , in 't gemein de

Doejong genaamd , van welke wy ter

plaatze, daar wy van de Viflchen fpree-

ken , handelen , die alzoo zy veel gclyke-
nis na den Menfch , en 't Menfchclyke

,

heeft, zeer veel van de onkundige met de
Zee-Menfchen verwerd werd j dog dat Die men
de Zee-Menfchen geheel en al van dezel- "iet de

ve onderfchciden zyn , zal , zoo uit de P°sJ°"S

befchryving der Zee-Menfchen, alhier ne- werren
"

vcns de afbeelding der zelve . als ook uit moet.

de Befchryving van de Doejong, als men
die met de zelve maar vergelykt , klaar

blyken.

Dat hier meer Zee-Menfchen in oude
tyden te voorfchyn zullen gekomen zyn

,

als men van tyd tot tyd wel aangetee-

kend heeft, is zeer waarfchynelyk. De
reden is, om dat men in 't eerfl geen or-

dentelyke wyze, van alle dagelyks voor-
vallende zaken aan te teekencn

,
gehad ,

en om dat men naderhand netter op veel

zaaken gelet heeft.

Het is een zekere zaak , en die men
weerdig gekeurd heeft in het Dag-Regil-
rer van de E: Maatfchappy aan te teeke-

nen , die alhier Ao. löf^. voorgeval-

len , en die van den Luitenant Frans Male
(van andre ook wel Frans Smallen ge-

naamd)





'i- -da/i/B rfiii,, ^^<f<:ii^cr ^M^^^
^°^'
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ntiamd) tcrwyl hy niet zyn volk op een

Die togt gegaan was, om den vyand afbreuk
ieer te doen

,
gezien is.

Jclaar A». Dez.e Luitenant nu, niet verre van Jf-
TT M C ^ (7p_ IJ
jjjjj jy [,_

7«/^o^(^/ , in de Bogt van fJeiincteh op
hoewamohel zynde , heeft by klaarcn

dag , nevens alle het Volk , dat hy by
zich had , twee Zee-Menfchc-n , de eene

wat grooter , als de andre , nevens mal'

kanderen iwemmende gezien , waarom
hy en de zyncn de zelve voor een Zee-

IVlan , en een Zee-Wyf, of voor een

Zee -paar gehouden hebben.

Ten be vyze nu ; dat hy die klaar en

wel onderfcheiden gezien heeft ,
ge-

tuigd hy verder dit navolgende : Dat het

hair van hare huof len pas over de nek fiin-

gerde , en dat het tujfchen den groemn en

gryzen van verive was , hvedanigen glans

van h.iif^ of Zee ivier , Tdat hy niet wel
onderfcheiden kon) hy ook up der zelvsr

boiften vernam.

Zy waren verder van h;indcn , arrtien

,

boven-lyf f« Iciien , 'eten eens als een an-

Nader der JVlenfch •, dog V onderdeel liep , na
belchre- oogenfcbyn^ onder [pits af.
ven wcr-

£)cze zyn zes weken daar na wedvrom

op de zelve plaats van hem , en meer als

vyftig getuigen , by klaaren dag gezien.

Indien een verhaal ter wereld geloof

verdiend, zoo is het dit , daar geen een,

mnar twee Zee- Menfchen , op een en de

zelven tyd , van zoo veel oog-getuigen,

zoo onderfcheiden , en zoo lang daar na

nog eens van een en die zelve Lieden

gezien werden , en die daar van , zon-

der daar by in het minüe belang te heb-

ben , alleen een eenvoudige en optechte

getuigenis na waarheid geven.

Wil de Üyf-koppige Wereld dit niet

gelooven , daar legt weinig aangelegen

,

alzoo weinig , als of zy ook niet geloo-

ven wilde, dat 'er een Romen., Conflanti-

nopel., Alcairo, of diergelyken iS'/^'^tfw, in

de Wereld zyn , alleen maar daarom
,

om dat zy die niet gezien hebben , hoe*

wel die daarom niet nalaten 'er te zyn.

En daarom bekreunen wy ons aan zulke

Lieden zeer weinig, latende .dezelve hun
gevoelen vry , terwyl wy ook die zelve

vryheid aan ons zelven behouden.

Jlhert Herport verhaald in zyne Be-

fchryving van hidien , Fol. 147. dat A».
Eennn-

j(5(5,_ jn T'ayouan., op den 2.(/^^ vanGras-

beeld°Tn Maand , voor de middag in 't Water
Tayauan voor 't Nieuw- Werk , een Man gezien
A".i66i. is, die zig driemaal na malkandren uit

het Water ophcfte , en vertoonde, zon-

der dat zy iemand konden vinden , die

verdronken was.

Na den middag wierd onder het Bol-

werk , llollandui genaamd , in 't Water
een Meermin met lang geel hair ge-

zien , die zig drie maaien na malkande-

ren uit het Water ophefte.

iy
In 't Jaar 171 z. is (zoo men my be-

richt heeft) ontrent het Eiland Pjoeroz\i\k EenZeè^
een Zee-Vl^'yf niet alleen gericn ; maar VVyf.Aoi

ook levendig eevaiifren. Het zelve was '"'^-^n*

^9 duimen , of vyf voeten Rhytélandfchc goero
maat lang ^ en heeft nog vier etmaal gevan-

en zeven uuren geleefd , en is , alz'^o 't S="-

niet eetcn wilde , eindelyk geftorven
,

zonder dat het eenig verltaanbaar geluid
van zich gegeven heeft.

Men wil , of men heeft my bericht,

dat een zeker Krank -bezoeker in Am-
hoiaa , Samucl Faloers , het zelve beze-
ten, en na t leven uitgeteekcnd

dat het overleden was , in een

en na

lekere

vogt, om het te bewaren, gelegt, maar
zich naderhand gedwongen gevonden
heeft, om 't zelve aan de Heer Landvoogd

üander Stel , zoo ras zyn Ed: dit ge-

hoord had , te moeten overgeven , dat

ieder, die dezen Heer maar van naby ge-

kend heeft , ten eerden wel gelooven

zal, alzoo hier niet zeldzaams was , dat

zyn Ed: niet zogt te hebben.

Volgens de teekening van den voor-

noemden Krank- bezoeker, was dit Zee-

Wyf van deze gellalte, gelyk het by de p" ^"

Griekze Letter » verbeeld is. Jf,^..

Het hoofd was als dat van een Vrouw-
Mcnfch , hebbende zyne behoorlyke

evematiyheid van deelcn , en van de 00-

veibecld»

gen, neus en mond $ dog de oogen ,

die zeer licht-blaeuw waren, vertoonder»

zig een weinig anders , als van een ander

Menfch
Het hair , dat ook pas over de nek

kwam , zag 'er Zee-groen en grys uit.

Zy had borllen , lange armen , han-

den, en de verdre deelen van het boven-

lyf, even , en byna zoo blank , als een

andre Vrouw , hoewel eenigzins na het

Zee-grys trekkende j maar het lichaam

heneden den navel vertoonde zich als

het beneden-deel van een Vifch.

Het boven- lyf, met 't hoofd mede
j

was veer-thien duimen lang.

De buik bencdens navels was eerft

uit een rill , of halve krans van thien

klccne ronde boUekens ter groote vaneen
fluiter, en rood van verwe, omzet, die

weder van zoo veel andre bollen, die wel
vier maal zoo groot waren , omvangen
wierden.

Tegen deze groote bollen, die mede
een halfrond , of een halve krans tegen

den buik uitmaken, vertoond zig als een

geopende waejer van vinnen , die bene-

den , na de buik toe , ontrent een vinger

breed zyn, en na 't einde wat krom om-
gebogen, en fpits uitloopen.

Deze vinnen, die i4ingcral, gct^l van js^r^j^^

grond , (Cn ieder met zes a zeven Zee- befchry-

groene fyne ftrccpkens , die van de buik ving de»

af na het fpits al korter en korter na de "'^''

Tt i ge-
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gebogen zyde aHoopen, i^ez.ct zyn, ver-

toonLnzichioo, dal de twee langllc, die

onrreiu het midden van den buik begin-

nen , en tegen een van malkandrcn atge-

keerd liaan, ontrent een halve pinli lang,

en de and re zes , zoo ter rechter als ter

linker zyde, van den andeven afgekeerd,

en ieder zevcn-tal na zyne byzondre zyde

toe omgebogen llaande ,

korter ziy zelven

R

hoc langer hoe

En een

verder

geval

,

my we-
gens dit

Zce-
Wyf
voorge-

komen.

vcrtooncn , zoodanig

dat de kortlte aan de rechter en linker zy-

de pas een vinger-breed lang is , komen-

de de zelve aan %veder-zyden zig niet bo-

ven een vinger-breed van den navel aan

de zyden van haarlichaahi, en, met haar

veerihien vinnen te zamen , als een zeer

zeldzame krans van aficheiding, tulfchen

het boven- en onder-lyf van dit 'Zee-

Wyf, te vertoonen , niet ongelyk de

groote Steekei-ichorzen, die men wel aan

de Amnas-Vrugt vernecmd , hoewel die

vry korter zyn.

Van onder deze halve krans met

.vinnen doet zig het onder-lyf boven

Vifch-blaeuw met fchubben , als die van

een karper , op. Het is tot het einde

vandeltaart ontrent jf duimen lang, heb-

bende aan weder- zydcn een fynea licht-

rooden zoom , die zig aan wederzyden

langs 'c lyf , en langs des zelfs vinnen
,

tot aan de liaart toe vertoond.

Dit Zee- Wyf heeft twee vinnen aan

wederzyden voor , en twee diergclyke

agter , die al vry lang, niet zeer breed
,

en met Zeegroene fyne verdeclingen

,

als of het traliën waren, verdeeld, en zoo

byna van gedaante , als de ftreepkens op

de vinnen ontrent de buik zyn , hoeda-

nifT ook de ftaart van verwe, en van tra-

liën, en tulTchcn welke ftaavt, en 't ein-

de van 't onderlyf, zig als een fchei-beu-

gel vertoond , tegen den welken driegroo-

le gcele bollen, die na de beugel toe ook

•wat licht-rood zyn, zeer cierlyk, en als

tot affcheiding van 't lyfen de lieert liaan.

Het beneden -ceel van het onder-lyf

was mede , als dat van andre Viflchen
,

glad , en wat na den witten en blaeuvven

trekkende, dog zonder eenige fchubben.

Ik kreeg over dit Zee-Wyf, den zS

December 171 6., een Brief van de Heer

L: Renard, Agent van zyn Majefteit van

Groot Brittannim tot Amflerdam , juift

als zyn Czaarfche Majefteit aan zyn Edeles

Huis was. In dien Brief verzogt zyn Ed:

,

meinende, volgens een verkeerd berigc

van anderen, dat ik , als een Vriend van

de Heer vander Stel , dit van zyn Ed:

tot een gefchenk bekomen had , dat ik

dit Zee- Wyf na Jmjlcrdam eens wilde

brengen , om het aan zyn Czaarfchs Ma-
jelleit., (die my dit door zyn Ed: beve-

len , en verzoeken liet,) te laten zien,

biedende zyn Ed: my verder zeer minnc-

lyk zyn Huis aan , om aldaar in die tvd

inyn verblyf te nemen.

Ik antwoordde zyn Ed:, dat ik het zel-

ve niet bezat , en noit gezien had; dat,

ik anders het voor een zeer grocte eer

agten, en niet nalaten zoude , het zelve

aan zyn Ed: Huis te laten Brengen , en
het aan zyn Cziarfche Majelleit te liten

zienj dog dat nu tot myn leetwezen die

eere millen, en zyn Ed: verder voor zy-
ne zoo heufche aanbieding van herten be-
danken moell.

Ik voedde hier eenige andrc zaaken
by, die bekwaam waren, om zyn Ed: te

doen gtlooven, dat het egter zeker was,
dat zulke Zee-Menfchen in Amboina vie-

len , en aldaar op andre tyden van veel

Menlchcn gezien waren
; geiyk nog een

zeker geval opmynt'Huis-reize Ao- 1714»
waar van ik hier na ook fpreken zal. In-

dien nu dit Zee-Wyf waarlyk door de
Heer vander Stel na zich genomen is (ge-

iyk men my verzekerd heeft) zal het

ook zekerlyk, door de gene , die opzigt
over zyn Éd: Boedel hebben , onder de
Goederen , en een groote menigte

, ja

Zolders met allerley zeldzaamhedcn , Ho-
renkens , en Zee-gewaffchen , die ik by
zyn Ed: zelfs bcfchouwd heb, gevonden
werden, ten ware liet door de tyd (dik-

wils niet wel bewaard zynde) mogt ver-

gaan of verdonkerd wezen , om daar na
op zyn tyd weer voor den dag te ko-
men , want zulke vallen dagclyks niec

voor. Immers ik wenfchte wel te we-
ten, wat daarvan zy

, gelvk ik ook daar

na vernemen zal , en zoo het nog in we-
is, was hettewenfchen, dat zulken zeld-

zaam Zee-Mcnfch na deze gewellendoor
een Lief- hebber gebragt , en dat een
groot getal van die niet willen gelooven

,

dat 'er Zee-Menfchen zyn, dus van deze
waarheid overtuigd wierd.

Men ziet immers klaar , dat de Zee
zeer veel diergclyke dingen

,

't Z(J«r/ heeft , uitlevcrd.

Dus werden 'er Zee-Kocjen, Zee-
Paarden , Zee-Honden , en meer andre

Het zien

als men op ^an veel

Dieren,

en andrc

zaaken

in Zee.

1

zulke Zee- Dieren, als die men gewoon
is op Land te ontmoeten

,
gezien.

Ik heb die Zee-Koejen , en Zee-Paar-

den in menigte
, gelyk ook veel van de

gemeene Zee-Honden; maar, tot myne
verwondering A". 171 3 op5«/^^7V^'ervan

die laatfle zoort twee gezien, hoedanige

ik 'er noit meer befchouwd hebbe.

Want daar alle andre 't onder-lyf, ge-

iyk de andre VifTchen en doorgaans zoo dat

het met een Haart eindigd; hebben, daar

hadden deze ieder vier korte pooten

,

zynde in allen deelen even eens , als an-

dre Honden ; dog wat langer v.in lichaam
,

en zy waren tuflchen den witten en

graeuwen van verwe , dog kaal van lyf,

ZOIï»

Als Zee-
Koejen ,

Zee-

paarden ,

Zee-hon-

dcn,enz:.
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Êonder eenig hair , en dierhalven al vry

aflchuwelyk van aanzien.

Zy waren ontrent anderhalve voet lang,

van kop als de brak- Honden, redelyk ly-

vig} dog zeer Ling van lyf, en laag van

pooten , die ook hare teenen , of klaeu-

wen, even als die van andre Honden, en

geen vliezen 'er tufTchen beiden hadden.

De Moer was door een Stierman van

een der Schepen toen eerlt mt Holland op
Basaiia aangekomen, in de groote Zee
tuflchen de Knap en Batavia gevifcht

,

en deze twee Jongen waren aan Boord
geworpen.

De Stierman had ze aan myn Wonde-
heelcr ver-eerd , en die bood ze my tot

Even ge- gen gefchenk aan j dog ik liet hem die

die Off"
houden, vreezende, dat ik die aan Boord

Lind. niet zou konnen opbrengen, en daar t^e-

kict. neven bekommerd, dat ik anderzins maar
veel moeite met de Scheeps- verftandi-

gen daar over krygen mogt , dat altyd

hebbe tragten te ontgaan , en my belt

daar by bevonden, hoewel ik die anders,

als een Liefhebber van iet zeldzaams ,

wel geerne mede genomen zou hebben.

üok ziet men in Zee zoo wel Zee-

Boomen , Zee-Moer-Nagelen , Zee-Bloe-

men , en meer andre zulke zeldzaamhe-

den, even eens van fatzoen , als die men
op 't Land verneemd
Wat reden heelt men nu dan van niet

Aflnwy- te wiilcn gelooven , en met zoo veel

^"'^, ^*" ernll (als zommige doen) tegen te fpre-

2i;e- ken , dat 'er Zce-Mcnfchen zyn ^ Im-
Men- mers is het al zoo mogelyk , dat 'er die
Ichen als dat 'er zoo veel andre Zee- Dieren

,
konnen gioemen , en andre zeldzaamheden der

Zee^ waar van men de wcer-gae op het

Land verneemd , zyn.

Het is by de Gefchiedenis-Schryvers

van ons Land bekend , dat 'er A°. 1403
a 1404 door een groote ftorm, waardoor
veel Dyken doorbraken , tuflchen Kam-
den en Edam in de Zuider-Zee, een wild

en woeil Zee-Wyf angedreven, en zoo
verder in de Putmer is komen inzwera-

men.
Zy kwam eindelyk door 't gat , van

den Dyk in de Purmer-Meir , dryvende

lang op 't Water , dan eens als flapende

en dan eens als wakende , en' zoekende
dus haar ais inde grond.

Het Zee- Hit Wyf, mede naakt, dog met veel
Wyf, Zce-wicr bedekt, geen middel ziende, om
A°. 1403- weer in Zee , alzoo het gat toegemaakt

de Pur- W35 •> ïc komen , wierd eindelyk door de
mer- Edamfchc Boerinnen , die met Schuitjes
Meir ge-

j^^ h^j-^ Koejen voeren , ontdekt,
vangen.

^^y zagen dit Zee-wyf eerft met veel

fchrik op 't Water dobberen j dog ein-

delyk Üouter , alzoo de ecne de andre

aanmoedigde, geworden zynde, kregen

zy hetzelve gevangen , haaldenze in hare

Schuit op, en bragteuze na Edam.

^y%
Niemand kon 'er mede fpreken. Zy

reinigden haar van heet Zee- wier , en
ruigte , deden haar kleedcren aan , en
bragten haar zoo verre, dat zy onze fpys
begon te eeten ; hoewel zy altyd zeer
llerk na het Zee- Water verlangde.

Die van Hnarlcniy dit hoorende, ver-
zogten dit WyfvandeHeerenvan^rt'j?;^,
verkregen dezelve, en leerden haar Spin-
nen. Zy leetde daar veel Jaarcn j dog
kwam emdelyk te llerven , en is op 't

Kerk- Hof daar begraven, om dat zy
( zoo de Lieden van die tyd toen nog alle

Roomfch van Godsdicnii: zynde , getui-

gen) dik wils eerbiedigheid aan 't H. Kruis
bewezen had; een Paapze grol , die wy
oordeelen , dat 'er by gefhmib is ; maar
die daarom aan de zaak Zelfs geen hinder
toebrengt

:

Verlcheide Schryvers getuigen Men-
fchen gcfproken te 'hebben , die dit Zee-
Wyf hebben gezien.

Plmius zegt ook Lih. 9: Cap: f. ,
Dat .

.

de gezanten van Keizer Ausuilus 'mGaii- P'.'"'"J5

ten hem verwittigden , dat aldaar veel
J'iis van

ziilke wyven waren. zulke

Niet minder opmerking verdiend het ^-^e-

ook 't geen ons Alexander ab Akxandro ^^y'^^»

Lib. 3. Cap. I. Geniah Dier: van dierge-

lykc Zee-Menfchen zegt.

Hy verhaald , dat het hem zeer wel
heugde in zyn Jeugd te Napels uit de
mond van zekeren Vraconetus Bonifa-
ciits, een Napolitaan van Edele afkomft,
en een Kr\'gsman van veel ondervinding)
in de tegenwooidigheid van veel andre
Lieden, gehoord te hebben , dat hy een
Zee-Man van boven-lyf, en van wezen,
even eens , als een ander Man , dog
van beneden-lyf als een V^'ifch , in Span-
jen , terwyl hy aldaar in bezetting lag

,

gezien had , welke Zee-Man in Honig
ing'elegt zynde , uit Mamitanien , of van
des zelfs Grenzen , na de Koningskens,
onder welke hy diende , en om den zel-

ve aan haar te vereeren
, gebragt wierd.

Hy verhaalde ook , dat dit Zff-ge-
drogt na een oud Man geleek , zynde
ruw en flekelig van hair en baard , He-
mels-blaeuw van verwe, veel langer, als

een gemeen Menfch , en in zvn vinnen

,

daar mede hy fwom , van dunne knorre-

beentjens voorzien.

Dit verhaalde die Heer , als een zaak, Èn die

niet alleen hem , maar ook den voor- ,^*" 'V

naamllen Adel aldaar bekend. ^h^Mc-
Theodorus Gaza , een zeergeleerd Man , xandro,

zegt, dat hy , terwyl hy in Morea was,
zoo een Zee-Wyf, door llorm op ftrand

gefmeten zynde, gezien, het zelve al vry

fraey van wezen j dog van onder even
eens als een Vifch bevonden heeft ,

konnende befpeuren , dat dit Zee-Wyf,
wanneer zig een grooce menigte rondom

Tt 3 haar
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Wegens
verlclici-

de Zcc-
Men-
f;hen.

Door ge-

loof-

weerdige
Lieden
gezien.

Getuige-

genis der

Pojtu-

geezcn

,

en van

andre

.

wegens
de zelve.

haar vertoonde , om haar te zien , zcei"

droevig en ontzet 'er over, en zelf zoo

vei re gekomen wus , dat zy niet al-

leen llerk gezugt , maar ook geweend

had , waar door hy , met medelyden

over haar aangedaan 5 de fchare verzogC

een weinig van daar te vertrekken ,

in welke tulTchen-tyd dit Zee-gedrogt
zig zoo wrong , en met zyn vinnen

zich zoo lang up 't Land weerde , dat

het eindeiylv in Zee en zoo weer wegge-
raakte.

Georgius Tiapezuntius , een zeer be-

roemd en geleerd Man , heeft mede zoo

een Zee-IVJeisken , zeer fchoon van ge-

daante , en zich met het halve bo-

ven - lyf boven de Baaren vertoonende
,

terwyl het dan onder-dook , dan weer
bovenkwam , van 't Strand in Zee ge-

zien.

Zulk een Zee-Man , zegt deze Schryver

ook , was in zyn tyd in Epyrus nog on-

langs gezien , van welken men ook
bevonden had , dat hy op de Vrouwen,
die uit de Stad aan zekere Fonteine Wa-
ter gingen halen , loerde , hen uit zyn
hol Itillekens overviel , en de zelve met
zig , om ze te verkragten , en onder de

Baaren te rukken , in Zee voerde , 't

welk door de Stedelingen vernomen
zynde , lieten zy de Vrouwen na-

derhand noit zonder wagt derwaards

gaan. Ook hebben zy den zclven einde-

lyk, na veel vergeefze ftrikken hem ge-

fpannen te hebben , nog gevangen ge-

kregen } dog hy wilde niet eeien , en

wierd , konnende het niet langer buiten

't Water harden , door honger en vui-

ligheid zeer mager, en uitgeteerd.

De PortHgeexen l'preeken van zulke Zee •

Menfchen , als van zaaken , die ontrent

de Kuflen van Zofala , en Alozambiqite

,

zeer gemeen zyn , en daar dikwils van
hen ontdekt werden.

Lndoiicus Fhei getuigd , dat 'er by
zyn tyd in Holland een Zee-Man gevan-
gen, en over de twee Jaaren opgelloten

gewcefl: is, die al begon te fpreeken,

dat is , een ruw geluid te geven > dog
dat hy, op zekere tyd de kans zeer fchoon
ziende , had weten weer in Zee te gera-

ken.

Junius verhaald , dat 'er in zyn tyd te

Swartewaal, ontrent den Briel , een ge-

raamte van een Triton midden in de Kerk
ophing.

Dat dit laatfte zeer ophelderen zal, is 't

verhaal van zeker vriend van my , die uit

de mond van zeker', Vificher op Maas-
iandjluis , tegen over den Briel

,
gehoord

had, dat hy ( Viflcher) in zyn jeugd (nu

30 a 40 Jaaren geleden) ontrent yi/rt«;/««^-

jluis^ niet verre van de Ton , of 't Baken
aldaar , een Meir- of Zee-Meisken , on-

elle lang in de hachttrent een halve

gevangen , dat met een Landman, die

die hy by zich had , zeer wel bekeken
,

en bevonden had, dat het geheel en al

\ an de gedaante van een andre Vrouw ,

of van een Meisken was , en dat hy het
daar op in zyn bunne , ter tyd toe , dat

hy 'er die nacht aas voor mogt gevonden
hebben

, geflekcn had j dog vond het
daagds 'er aan dood. Ook zeyde hy op
andre tyden diergclyke, half zoo groot,
meer , dan eens , in Kabbeljauwen

, ge-
vonden, en toen gezien te hebben, dut

deze en gene , die nog geheel wel ken-
baar waren, 'er nog niet lang konden in

geweefl hebben.

Jn den }Jajg woond zeker geloofweer-
dig Heer , die ten Huize van zeker Deenfch
Gezant (zoo hy my Hy Ao. 171JJ in De-
cember verhaalde) aldaar , een volflagen

Zee-Wyf in 't geraamte gezien heeft ,

welke die Heer Gezant getuigde on-
trent Koppenhage gevangen te zyn. Ooic
teekend {'ojfius in zyne ^^efchiedeniflen

aan , dat 'er op zeker Jaar wel f a 6 on-
trent /iTö/i/zrw/j^^? vernomen, en ook eeni-*

ge gevangen zyn. Men vertoond ook in die

Stad, 't geraamte van een der zelve, A".

1644 gevangen.

Jean Delerey verhaald een zeer opmer*
kelyk geval van eenige Jmerikaanze V^if-

fchers, die, uit Viflchen gegaan zynde,
terwyl het dood- ftil was, befpeurden, dat
in hunne Spys-bark een Zee- Man was ge-
komen.

Een van hen , den zelve voor een fcha-

delyke Vifch aanziende , kapte hem de
eene hand af , die binnens Boords viel

,

en bevonden wierd , als een Meiifchen-
hand , vyf vingers met nagels te hebben^
Ook kwam die Meir-Man met zyn hoofd
nog eens boven , zugtede zeer zwaar
over de pyn , die hy aan de hand leed ,

en dook doe onder, daar zy 't alle zagen.

Ook is in de voorlcdenc Eeuw, door
de Hollandze Haring- Buizen , een jong
Zee-Man onder al den Haring in 't Net
gevangen , en door de Man , die ftond

en kaakte, meinende, dat het een kwaad
Zee-Monflerwas, wat haaftigovcrBoord
geworpen , dat hem daar na , als hy zig

wat verder bedacht , beroude, alzoo hy
'er zeer klaar een Menfchen-hoofd, han-
den, en zoo een lyf, aan gezien had.

Alle deze voorbeelden, van zoo veel ge-
loofweerdige lieden konnenmy tegemak-
kelyker overhaalcn , en doen gelooven
een zaak , waar van ik zelf ten grooten
deele het gezicht gehad heb , daar in

beftaande, dat ik Ao. 1 714 op de t'Huis-

reize , en nu tot de 11 Graden 58 min:
Zuider breedte gevorderd , op den eer-

fte May 's morgens ontrent elf uuren,

nevens onzen Schipper , Boek-houder

,

do
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de Stierman van de wagt , en een groot

getal andre van ons Scheeps-Volk , on-

trent drie Scheeps-lengten van ons, by
dood - ftil weder ( zynde de Zee als

Olie) zeer klaar en onderfcheiden bo-
ven op de oppervlakte van de Zee , on-
trent met 't halve boven- lyf als op de
Zee , en met de rug na my toe zittende

,

vernomen heb eenZee-gedrogt, van cou-
leur even eens, als de huid van een Kab-
beljauw, of andre Vifch, uit den gryzen
ofgraeuwen zynde.

Uiterl)k aan te zien geleek het een
Matroos, of een Menfch, die ergens op
zat , en dat te meer , alzoo hy fcheen
een Engelfche Muts van die zelve gryze
verwe op te hebben.
Hy zat wat kort in een gedrongen,

en \vy zaj^cn hem zyn" hoofd meer dan
'

vyf en twintig malen al ginfch en weder
draejen, weshalven wy hem alle voor een
Schip-breukeling hielden. "

Ik verzogt daar op de Schipper , na
Ecnzeld-

^^^ ^^ ^^^ "u^ al eenigen tyd zoo gezien

val , den hadden , dat de Stierman 'er wat na toe

Schryver houden mogt , alzoo hy zich wat na de
zelt, Ag. Stier-boords-zyde vertoonde, op dat wy

hem te beter van na by onderkennen

mogten.
De Stierman ftevende daar op wat na

Stierboord toe, zoo dat wy'er toen maar
een Scheeps-lengte van daan waren j dog
door een fc hielyk geraas van ons Volk op
de Bak buitelde dit Zce-gedrogt 't

onderlle boven , en was ten eerften ons

ontdoken ; dog de Man , die boven aan

de Steng op de wagt zat
,
getuigde, dat

dit Gedrogt een vreezelyke lange ftaart

,

ea dat hy dat zeer klaar nog wel twee-

honderd tellens lang gezien had,

Eindelyk moeten wy , als eenigzins

hier toe betrekkelyk, nog dit navolgende

zeldzaam Zce-Menfch hier by voegen.

A°. 17 16 (ZOO ons hy het algemeene Let-

ter-nieuws van 'Europa , in de Maanden,
May en Juni uit Venetië blykt,) heeft

zich in de Maand January , een Zee-ge-

1714.
voorgC'

komen.

Zeld.'

zaam
Zee-
Menfch

drogt op het Strand by Raguza , een
kleene Stad aan de Adriatifche Zee, ver-

toond , vart weücers wedergae ik niet we-
te oit gehoord, of gelezen te hebben.

Het had by na de gedaante van een Ao. JViV.

Menfch j dog 't was wel i f voet lang. by Ragu-

Ook had het een groot hoofd , mitsga- "gewen»

ders voeten , en armen , zeer wel na de
groote van 't lichaam gefchikt.

Het vertoonde zig daar veel dagen aan

een , en kwam gemecnelyk ontrent drie

uuren na de middag uit Zee , dan eens

op deze, dan eens op gene plaats, op, en
't wandelde dan met groote fchreeden

langs het Strand , daar het van een groo-
tcmenigte van Volk dagÈlyks, dog met
veel fchrik, en daarom meefh van verre,

en met Verre-kykers, gezien wierd.
\

Zomtyds bragt het zyn handen op zyn
'

hoofd , en 't maakte een zeer groot en
naar gefchreeuw , zoo dat men des zelfs

ftcm -wel een halve myl verre hoorcn kon,
waar voor de bygeloovige Menfchen daar

ontrent woonende , zeer bang wierden. '

Van alle kanten fchotenzy wel toe, om
het te zienj dog 't is jammer, dat 'er niet

deze of gene met een ftuk op gefchoten

hebben, om dat het aldus, dood zynde,

naeuwer zou hebben konnen befchouwd
werden.

Alle, die 't gezien hebben , ftemmen
in de zaak, en in de omftandigheden,

ten vollen over een , zoo dat men dit als

een oncwyffelbare waarheid aannemen
moet.

Die al deze zaaken nu eens by den an-

dren brengt , en tegen malkandren ver-

gelykt , zal buiten allen twyffel hier

in veel grond vinden om te gelooven ,

dat 'er zoo wel Zee-Mannen enZee-Wy-
ven, als Menfchen op 't Land, zyn. Wil
nu iemand voor zyn vermaak daar nog
egter tegen druiflen, wy geven hem daar

de volkomene vryheid in , zonder ons

eenigzins daar aan te ftooren , om dat

het ons niets ter wereld hinderd.

VER-
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rTA£ gemeene Viflchen. De Wal-Vifch. Des zelfs Tanden in Prent verheeld.

J-y Zwaard- Vifch, ïn Prent verbeeld. De Ster-Haey, afgebeeld. De Loots, of

Zuiger-Tonynen. Albukores. Koret. De Verkens- Vifch. De Konings-

Vifch. De Toetombo-Vifch. Den Upblazer. De Doerian-Vifch. De Leer-Vifch.

De Pampus-Vifch. Z)e Galliocn- Vifch. Z)e Zand- Krui per, en andre zoorten van
Roch. Z^f Zee -Duivel. jDe Vliegende- Vifch. £)e Zaguweer - Drinker. De
Ikan Zowanggi , o/ Toover-Vifch. De Zee-Scorpioen. Z)? Dorado. De Baf^

taardZaltnonet. De Zalmonet. De ZamaÜing. Ikan Zambilan. De Doejong,
een zoort van 2.ee-Koe\en. De Zeyl- Vifch. /J)e Baftaard-Zcyl- Vifch. Z)e Tsja-

kalang. De Trompetter. Ferfcheide kleene Vifchkens. De Babara , iiveedeiley.

jDe Jacob Evertzen. Ferfcheide ï.oorten''er van. Z)e Zee-Snoek. ZJe Papegaeys-'

Bek. Z)e ZTO(ïr/e Papegaeys- Bek. jindre zoorten van dien. Z)fPolypus, o/"Goiira.

De Zee-Kat. De SteenBraaflem. De Cakab. De Zee-Carper. De Stekel-Buars.

Z>e Snorker. Ikan Cornoedo. Harder. Goafche Kabbeljaauw. Spiering. Aalj
en Paling. Zee-Paardekens. Krabben , en Kreeften. Fcrfcheiden zoorten van
Kreeften , e» Krabben. £) e Beurs-Krab. En meer andre Gzxncdti\.

De
gemeene
yiflchen,

De Wal-
tifch.

V
len.

An de Zee-Menfchen gaan wy
over tot de Viflchen , die wy in

gemeene, en ongemeene verdee-

Des Telfs

Tanden

,

in Prent

Tcrbceld.

De gemeene Vifchen zyn weder me-
nigerley.

De grootfte onder de zelve , die nu en

dan hier mede gezien , en ontrent de

Stranden vernomen werden , zyn Wal-
Viflchen , of wel zeer groote Vin-Vif-

fchen , of Noord-Kapers , die men nu

en dan 't Water zeer hoog ziet , in de

Lucht opblazen , en van welke 'er ook
wel dood aan 't Strand zyn komen aan-

dryven.

A°. 1677 was 'er een ontrent het Ei-

land Lakker , die
3
f vadem lang was, en

A°. 1687 een andre ontrent Manipa ge-

ftrand.

Men ziet hier de Tanden, van eenige

zoo der zelve, als van andre, in ^itihoinu

geftrand, op de Plaat, met de Giieklche

Letter )3 geteekend , en volgens de Let-
ters , A. B. C. D. E. hier in Prent ver-

beeld

Buiten deze is 'er ook een Ao i6p8,
hier in den /«Z't?»/, niet verre van der Por-

tugeezen Baey , die ovei de honderd voe-

ten lang was , komen aandryvcn , van
den welken myne Slaven my de Baarden,

fcven eens als andre Balynen , dog niet

boven een voet lang zynde) en vcrfchcide

Tanden van de zelve groote, als die hier

by de Letters B. en C. geteekend liaan,

gebragt hebben.

Dat Jams van dicrgelyken Vifch , en

niet in een Haey, of in de Canis Carcha-

rias, ingeflotenis, Üelle ik daarom vall,

om dat een Haey, alles, wat hy vat, door-

gaans afbyt , en zelden (dat ik weet of
oic
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oit gehoord,) een geheel lichaam inflokt,

om 't welke dan goed te maken , men
hier verfcheidc wonderdaden , die ik in

de Schrift niet uitgedrukt vinde , zou
moeten verdichten , dat men niet raag

doen. Wat nu de naeuwe keel van de

Walvifch aangaat , daar zyn 'er velerley

zoorten , en alle de zelve hebben zulken

naeuwe keele niet.

En genomen men ftelde nu al dat het

een Walvifch met een naeuwe keel was,

die hem ingeflokt had
,

gelyk wy niet

weten, hoe God dezen Jonas wonderda-
dig in dien Vifch drie etmaal onderhou-

den, en hem weer levendig tevoorfchyn

gebragt heeft , even zoo weinig weten
wy ook hoe wonderdajJig hy 'er in ge-

raakt is , alle welke omftandigheden Gods
Geeft ons juift zoo net niet-befchryft j

rrtaar die wy egter daarom wel mogen
vaft-ftellen, zonder hier in mis te taften j

dog dit raakt de Natuuikundigen.

P Onder de groore ViiTchcn , die hier

iwaard- vallen mag men mede de Zwaard - Vifch

Vifch. wel tellen. "

Die hier gevangen werd, verfchild niet

veel van die zoort , die in de Europifche

"Leen gevangen werd.

Men moet hem mede onder 'tgeflacht

der Haeyen rekenen , onder welke wy
hem de eerfte plaats geven , alzoo hy in

lichaam, en vinnen , daar niet veel van

verfchild.

Hy valt gèmeenelyk van de zes tot de
agt voeten lang , behalven zyn zwaard^
dat wel vier a vyf voeten lang j dog ag-

ter aan vier a vyf duimen breed , en als

een zaag vol tanden is , die aan weder
zyden zich , aan de eene zf, aan de an-

die kant z6 in getal , i duim lang zyn-

de, vertoonen.

Het lichaam is als dat van een Haey

,

donkergraeuwagtig van verwe , en wit

aan de buik. l3e bek ftaat onder aart

de kop, gelyk aan een Haeyj dog is ron-

der, en zonder tanden. Recht daar bo-

ven ftaan de twee oogen fchuins., gelyk

aan de Kayman , als mede voor den bek

,

aan de ander-zyde recht aan 't begin van

't zwaard, heeft hy nog twee gaten, die

men voor oogen aanziet
, gelyk de Kay-

man mede heeft.

Boven op de kóp ziet men twee ga-

ten, die in den bek uitkomen , van bui-

ten met klapvliezcn gclloten , waar door
Jiy zyn adetn haald , en geen water uit-

fpuwd. Ter zyden de kop heeft hy twee
groote lappen, die byna vierkant zyn.

Aan d'agterfte , of op de langfte en
breedfte agter deze ftian midden aan 't

Ivf mede twee diergelyke lappen ; dog
kleender , en boven de zelve op den rug
tot aan de ftaart twee vinnen , die ook
wat vierkantig zyn,

III. Deel.
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De ftaart heeft aan de boven- kant maar

een lange vinne , die na onderen fchuins
afloopt.

De [inwendige deden van deze Vifch
zyn als die van een Haey. Ook verfchild

het Wyfken van 't Manneken niet, dan
alleen daar in , dat het geen Zwaard
heeft.

Wy vertoonen dezen Zwaart-Vifch , of In Prent

wel 't Manneken 'er van , in de nevens- vetbedd.

gaande Prent, onder de Letter V.
Ik zag 'er een A°. 171 z. zynde, met

zyn Zwaard, tuflchen de i f en 16 voeten
lang , in 't Kafteel Victoria brengen.

Dit Manneken doet de VifTchers on-
trent hunne netten zeer groote fchade j

flaande die aan flarden j hoewel zy anders
met hunne Zwaarden op de oppervlakte
der Zee , by ftil weder , wel leggen te

dryv.cn.

Men heeft ook verfcheide zoorten van De Steir.

Haeyen, en onder de zelve zommige van Haey.

een ongemeene groote , die zomtyds tot
de 20 en 24 voeten komt op te loopcn.
Het is een Menfch-eetende Vifch, die

zig in de warme Lugt-ftreken onthoud

,

zynde in 't gemeen f a 6 voeten lang.

Die onder de zelve maar z a 2 voeten
lang zyn , werden gezegt zeer wel te

fmaaken; dog de grootere vallen traanig.

Deze Vifch is zoo bekend , dat het de
moeite niet weerdig is dien te befchry-
ven.

Hy kan zyn aas niet vattisn i, ofhy moet
zig eerft omkeeren , dat hy dan met zyn
vreezelyke wyde bek , waar in een dub-
bele fyn-getande reye van zeer dichtb
tanden ftaat , zoo zeker aanvat , dat het
alles als met een zaage doorfneden , en
zoo goed als afgebeten is , dat hy veel
fchieiyker en wjfler , zoo hy zich niet
eerft kenteren, en omkeeren moeft, zou
konnen doen.

Hy heeft een breedengrootenkop, en
rcdelyke groote oogen. In zyn kop val-» .

len eenige witte beent jcns, dienende de-
2en Vifch voor herftencn, welke van een
zeer nut gebruik in de Genees-kunde zyn

,

om de Baring der zwangere Vrouwen te

vergemakkelyken.

Wy vertoonen 'er maar een na 't Ie- «

r

ven geteekend, op de Plaat met de Griek- beeld^*^"

fche Letter S gemerkt.
Dit is een zóort van een Star-Haey heb-

bende op zyn donker- graeuwe huid als

een menigte van fterren, ofEilandekens,
zig byna even eens als de gekamelotte
Zyde-kleeden vertoonende, met een baard
als de Vifch , de Ikan Sambilang ge-
naamd , die nevens veel andre Viflchen

j

door iV/Vaif/^o/" vertoond werd.

Hy had vervaarlykc lappen van vin-

nen, waar mede hy fwom , en die zich

ten deele ontrent de kop , ten deelé na
V y 't ag-
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't agrerlyfop de rug , en ontrent de ftecrt

,

die vry lang was, vertoonden. Het on-

der-lyf was wit. De recluc Ster-Haey

nogtans is langer, en fmaller van lyf , en

fpitzer van kop.

Daar zyn meer andre zoorten , als de

Spits-Haey, de Kruis-Haey, en meer an-

dre , die wy nu voorby gaan , om dat

die van andre al belchreven zyn.

De Haey , die men hier in mecnigte

De heeft, fwemt ook noit alleen; maar heek

Loots.of akyd eenige kleene Vifchjens , Zuigers,
Zuiger, ^f Lootbjcs genaamd , die by hem Iwem-

men. 'Ltj gclyken wel na de kleene Alf-

kens , of na kleene Spierinkskensj dog

2yn donker graeuw van huid. Wy zou-

den die konnen vertoonen , zoo dat niet

reeds door Nieimhof , en andere gedaan

was.

Daar is nog een andro zoort , diens

kop of kruin vol ployen , en waar mede

hy gewoon is , aan de Haeyen en andre

Vinchen, ja zelf aan de Scheeps-kielcn,

zeer vall te kleven. Zy vallen zomtyds

wel z a 2i voet lang. Hy werd van

zommige of voor de Remora zelf, of

voor een zoort 'er van gehouden.

Men heeft hier ook verfcheide zoor-
Tony-

fg,., yjf, Xonynen , of een zoort van Zee-

VerKcns, die wel <)!<.(> voeten lang , en

gewoon zyn gemeenelyk tegen den wind

op te fwemmen , of wel (zoo andre wil-

len) daar van daan te komen daar de

wind dan voor 't naafte van daan te wag-

ten rtaat.

Hun ingewand , en bloed vertoond zig
j

als dat van een Verken.

Men heeft 'er ook Albukores , of de
Albuko-

^ijj^ Koretta dat is , de witte Koret-

Fifch. Die is al vry groot, wel 5 voe-

ten lang , en beflaat wel i^ voet in de

rondte.

Men gebruikt de zelve op Zee dik-

wils, om ze te eeten , en men kan die

den onkundigen , voor al als men 'er ge-

brade fnkkedillen van maakt , zeer ge-

makktlyk voor Kalfs- vleefch , hoewel

zy een weinig drooger van fmaak , dog
anders zeer goed zyn, opdiflchen.

Men ontmoetzc ook veel op de Lidi-

fche uit en t'Huis-R eizen. Ook verfchil-

Icn zy bynaniet, dan in grootte, van de

Korec, hoewel zy beter , en zoo droog
Df.Ko-

jjjgj ^,^j^ fmnak zyn, behalven dat de

Koret (die hier mede valt) veel kleiner,

en ontrent nog wel eens zoo groot en dik

als een Schclvifch , en ontient van de

lengte van een der grootlte , dog wat
ronder van lyf, gelyk mede van cttelyke

groote vinnen , en ook van eenige groote

ftekels op de rug voorzien is.

De kop is ook zeer kloek , en hy is

groot van oogen ; zynde aan Boord al

mede (by gebrek van beter) een goede
vervcjfching.

ut.

De Bonito (dat in 't Portngcefct, de

Moye beteekend ) is een Vifch , die mede
ontrent van de groote van een Koret

,

wel zoo bol en dik , dog zeer droog van

fmaak is. Zy valt hier al mede , en

vry overvloedig ,
gelyk ook de twee vo-

rige.

Hier is ook een andre zoort van To-
nyncn , die men in deze geweilen het p^
IVIeir-Zwyn, of anders nog wel zoaveel Verkens-

de V'erkens-Vifch noemd. Vifch.

Hy is zeer groot en ftomp van bek
(waar in zig eenige tanden opdoen)en groot

van oogen , rondom dewelke zich veel

wit vertoond. Ook is hy breed , en 2

,

3, en 4 voeten lang ; donker van boven
huid, gemarmerd van buik , en breed van

Haart.

Hy is zeer lekker , en zoo vet om te

ceten , dat men geen aangenamer Vifch
wenfchen kan ; dóg hy is al te vet , in

zoo verre, dat hy aanllonds iemand door

't lichaam henen dringd , en 't ganfch

hemd van iemand taan-geel maakt , om
't welk te voorkomen 'men de moo-
ten (die grooter als die van een groo-
te Zalm vallen) gemeenelyk rooken
laat , en dan bekomt zy iemand beter ,

maakt een lekker ceten , en des zelfs

Olieagtige Itoffe maakt dan des Ecters

hemd zoo Taangecl niet.

E^en van de Heerlykite Viflchen , dié

men in yiniboma , en veel andre deeleil

van Indien heeft , is de ikan Radja j dat is,

de Konings - Fijcb , die na geen Holland-

fche Vifch beter , dun na de Salm
, gclykt

,

uitgenomen dut hy, gekookt zynde, wit

van verwe blyft. Hy is zeer vet , aan-

genaam van fmaak , en zeer gezond, wer-
dende veel ingclegt , om ze op Zee tot

voorraad mede te voeren.

Hy is ontrent Zi a 3 voeren lang
, groot

van kop , matig gioot van oogen , heb- p
bende een donker -bruine rug , waar op KoninfjJ

zich een vin , en daar na ook fcherpe Vifch.

doorns tot aan defteert, vertoonen. Hy
is wit van buik , en redelyk lang ; dog
fmal van ftaart. Men kan uit zyn ge-

krompe mooten zoo wel, als uit die van
de Zalm , Wyn drinken.

Hier valt ook een Vifchje, dat by den
Inlander Ikan Toetombo , of doosjes-

Vifch, genaamd werd, om dat het byna
als een klecn vier- of drie - kantig doos-

je is.

Dit Vifchje is niet boven 334 duim-
breed lang , zynde kort en zeer flomp
van bek, groot van oogen , dik van kop,
en hebbende een pin op de kop, die wel
twee duim-biecd lang is. Ook heeft het

voor aan de kop ontrent de oogen een
knobbel, die vooruit llcekt.

Het lyf is zeer dik , en als opgebla-

zen , konncnde wel de breedte van z a |
' duim
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duim in de dikte haaien. Het is wit van

buik, en loopt by clc liaart wat dun van
lyt £ a 2 duim-breed toe , waar na een

matige lieert volgt , die zeer fraey met
)" a 6 witte ftrcepkens aan ieder zyde gc-

teekend is. Het valt hier wel} dog zeer

zeldzaam.

Het is donker-bruin en hard van huid ;

dog zagter , als de Schilden van ccn

Schild-p ld. Ook is het van twee klee-

ne , en twee grooter vinnen voorzien
,
gc-

lyk men dit alles klaar aan 't zelve , zoo

als dit van de Heer iVi>«w/jo/afgebeeld is

,

bcfchouwen kan.

Daar zyn 'er ook , die deze hoorn op de

kop niet hebben , hoedanig eene ik zelfs

bezit , en toonen kan. Men houd de
ieene voor de grojte, en de andrevoorde
kleine zoort.

Ik weet niet, dat zy oit gegeten werd.
Zelfzyn 'er, die getuigen, dat deze Vifch
iemand ecnige dagen aan een dronken, en

vol maakt , en het ecnig bekend middel

'er tegen is zekere vierkante Krab , die

by de Ikan Dóeiian nader befchreven

werd.

Men heeft hier een Vifch , die men de

Opblazer noemd. Een kleene Vifch, en

gemeenelyk , een kleene fpan lang , en

zommige nog kleener , zoo dat men die

met een hand- palm bedekken kan ; dog
de buik opgeblazen zynde , vertoond

hy zich als een bol , of ter groote vaneen

kleen Kindcr-hoofd , zoodanig dat men
dan byna geen onderfcheid tuffchen de

kop , rug, en buik (die zig alle als een

ronden kloot vertoonen i maaken kan,
llaande de neus wat opwaards omgebo-
gen , ontrent welke zig een zeer kleene

bek vertoond , tervvyl men byna geen

oogen des zelfs ziet.

De rug is tufTchen de afch-graeuwe en

zwarte verwe , wat gewolkt , de buik

wit , zynde van eenige kleene graatjes

voorzien, de zyden zynLoodverwig, en

Ccnigzins met zwarte vlekskens, getekend.

In Zee houd hy zich meelt zonder

zich op te blazen ; dog zoo rafch hy aan-

gttaft werd , blaail hy zich ten eeriten

als een bol op, even als ofhy wilt, dat

men hem , om zyn ruw en ilekelig vel
,

dan zoo wel niet vatten kan.

Ontrent de fteert heeft hy twee vin-

nen, met welke, en den fteert, hy zich

bellierd, offwemt.
Hy is zagt en week van Vifch , en

werd voor «een groote lekkerny gehou-

den-, hoewel 't my heugd , dat 'er ver-

fcheide onkundige af geltorven zyn , al-

zoo 'er en zeer k leen , dog vergiftig a-

derken in zyn G.il-blaaskcn is, dat 'er

cerll geheel en al met de galle moet uit-

genomen werden , en dan mag men de

Vifch buiten eenige bekommering eetcn

,

Dé
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daar men 'eJ' atidei's aanftonds van ftcrft j

om welke reden de meeite Lieden vree-
zen ^ om van deze Vifch iets te eeten.

Wy vertoonen de zelve hier niet iü

tcekening ; dog hv zal onder de onge-
meene Viirchen voorkomen.

Hier valt ook een Vifch j die gemee-
nelyk de Drioens-Vifch gerlaemd werdj
om dat hy na de doornige en ftekeligè

V rugt , de Doeiian genaamd , zeer wel
gclykt.

Ik heb 'er gezien van dczé zóort j dié

wel I en ii voet, ook heb ik 'er gezien j

die maar een halve voet lanc; waren.
De Vifch ts gemeenelyk vry dik van li-

chaam, zynde by na ey-rond, zcerkleen^
en rond van bek. Boven óp de kop zyri

twee groote doorns, byna als ware het
een kuif, en verder is 't ganfche li-

chaam , vol flekels en al vry lange

doorns, waar men hem ook aanvat. Hy is

groot van oogen , dog kleen van vinnen
en v.an lieert , zynde weerdig, om, we-
gens zyn zeldzame ftekeligè gedaante

,

bewaard te werden. Hy gelykt ook ee-

nigzins na den Opblazer •, dog die is vry ooenan?
korter, en niet gedoomd. Vifch.

Deze vertoonen wy al mede niet, om
dat ze by de Heer Nicuivhof reeds alge-

beeld is.

Als hy in Zee fwemt , ftrykt hy zyn
:
doorns na beneden j dog zoo ras men hem
aantaften wil , blaail hy zich zelven , eri

zyne doorns , op, die , al is hy dood
,

zoo rond opgeblazen blyven ftaan.

Om een lekkere Water-zode te heb- De
ben, is 'er geen lekkerder , als de Leer- Leer-

Vifch. Vifch;

Men vind ze hier, eh op Batavia^ op
en ontrent 't Eiland Onruft., zoo menig-
vuldig , dat veel Heeren van aanzien op
die Vifch by den Baas van Onrufl nu en
dan wel eens onthaald werden.

Hy is byna als een kleene Braaffem j

dog korter, en vry breed van lyf, 't geen
met een dikke bruine ruige huid , byna
als Leder zynde , voorzien is , die meil

'er afhaald , en onder welke huid zich

een zeer fchoone, harde, blanke, en by-
zonder lekkere Vifch vertoond.

Hy is ontrent, dog niet wel een klee-

fpan
,

(zomtyds ook wel i a z voeten)
lang, en een halve voetbreed, ftomp,
en wat gebogen van bek

,
groot van kop,

en van oogen, (die verfcheide kringen
rondom , en een groote zwarte vlek be-

neden zig heliben ) r.iet groot van vin-

nen , en rcdclyk groot van ftaart, gelvk

men die al mede by dien Heer afgebeeld

zien kan.

Men heeft verfcheide zoorten van deze

Leer- Viflchen , die in lengte
,
gedaan-

te, verw , en fmaak zeer veel van mal-

ls;and>en veifchillcn. Ook is 'er een

Vv i groo"!
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De Pampus- Vifch is mede een zeer

lekkere zoort van Vifch , zynde breed

,

plat, en van gedaante byna als de vorige.
|

Daar zyn 'er al» kleene ronde Botjens j |

daar zyn 'er ook grootcr. iVicn trekt die

de huid af, en dan gcett het een lekkere

Water-Vii'ch.
|

Dair is nog een andre zoort van deze

Vifch, die vanzommigeGallioen-Viich,
|

en van andre Stront-Vifch genaamd werd. '

Dit is een Hcerlyke, witte, en platte
j

Vifch, zoo lekker van fmaak , dat ik ze

by geen Hollandfcbe Vifch weet te ver-

gelyken.

Zy werd Gallioen-Vifch genaamd, om
dat zy de Schepen veel volgd , en veel-

tyds ontrent de GalUoencn zig onthoud.

Het is al mede een zoort van Leer- of

Pampus-Vil'ch ; dog vry dikker en groo-

ter , dan de andre ^ vallende ^ en men
heeft 'er , die wel zoo groot, als groote

Tafcl-bovden , en Heerlyk van fmaak zyn.

iMcn ziet hier ook vericheide zoorten

van Roch Cg^yk wy 'er onder de ongc-

meeue Vifl'chcn eenige vcrioonen zullen)

die van de IJoilaudJlhc in vcrw ohe

fmaak , niet verichillen , waar onder de

Zand-Kruipefj of Steen-Roch , een van

de lekkerlte is.

Daar zyn 'er ook , die zeer fraey van

verw, en teekening zyn, van welke wy
hier na onder de ongemeene VilTchcn

zullen handelen.

Men heeft onder de zelve 'er een , dat

een zeldzaam Zee-Gedrogt is. Hy is 3^

voeten lang, en 6 voeten breed.

Als de bek toe is , fchynd het als een

"is

een groote Haring van lengte en dikte j

en, gebraden zynde, zeer lekker.

Wy vertoonen een van de groote

zoort , die zeer iterk op de Zaguweer
gezet is, daar hy, als de Goeroeroes, of
Zaguweer- Emmers , nog aan de Zagu-
weer Boomen hangen, weet na toe te

liegen, en '-'g dronken daar in te drin-

ken. Gy kont hem in de Plavit by de
Griekze Letter t afgeteekend zien.

Hy werd de Rroiikador , of de Snur- De Za-

ker genaamd, en is een van de zeldzaam- guweer-

Itc onder die zoort van Viflchen , drin- P''"j

kende zich zoo zat , dat hy 'er by ne-

dervalt.

Men heeft hier een Vifch, by den In-
j^

.,

lander Ikan Soivanggi , dat is, de Tocver- Sow^ng-
nfch , of Pieterman

, genaamd. Hy is gi , of

zeer leelyk van gedaante , vervaarlyk om Toover-

aan te zien, ende en is met goed totfpy-

van deze Vifch

Vilch.

3 d.igen , als dol

daar omloopen.

De vlie-

gende
Vifch

,

in Prent

vertound

vliegende Vlcer-Muis te zyn. Hy
zwart , en wit , ook zeer mw gekai teki

van huid ,
groot en wonderlyk van bek

en kop , en zeldzaam van oogen. Op
zyn lyf heeft hy hier en daar thicn lange

zwarte itreepen, die Iterk afileeken.

Zyn lieert en vinnen fchynen byna

even eens in lengte te zyn , uitgenomen

dat de ftaart langer , en aan de linker

zyde , van de helft af na 't einde, verder

gedoomd is.

Wy zien den zeiven al mede na 't le-

ven door de Heer A^/Vawy^^o/" afgeteekend.

Om welke reden wy hem hier, gelykwy
anders van deze meellc viffchen zouden
konncn doen , niet vertoonen.

Onder de zeldzame Viflchen, hier val-

lende , is zekerlyk mede de vliegende

Vifch.

Daar zyn velerley zoorten van , met
twee , en met vier vleugelen

, gclyk

wy die beide ook ten deele onder de ge-

meene , ten deelc onder de ongemeene
VüTchcn zullen vertoonen.

De gemcene vliegende Vilch , is als

ze, ja fchadelyk. Die
gclloken is , kan z a

van de pyn , hier en

Dit doet deze Vifch met twee vergiftige

doorns, die hy op de rug , en onder een

veileken anders verborgen heeft, waar in

een fchcrpe becnagcige punt of fpits

,

van een donkcr-groenc verwe is , waar
mede hy de lleeK iemand gewoon is toe

te brengen.

iJe fortugeezen eeten dezen Vifch , na
dat zy de kop 'er van weggeworpen heb-

ben. Ook eeten de yly/,boineez.en hem,
werpende de kop, doorns, en gal weg.

Het bclte middel , tegen de iteek van
zoo een Vifch, is het melkagtig zap van
Dahon Katam ^ of \ Krabbe- Bind. Om
zich nu te beter hier tegen te konnen
wagten , moet men wat verre van 'c

Wier , dat men ontrent de Stranden
heeft, en waar onder zig deze Vifch ver-

bergt, afblyven.

Gelyk men op 't Land Scorpioenen De Zce-
heeft , alzoo heeft men ook een Vifch Scor-

van die zelve naam in Zee. Hy draagd P'^^"-

die naam , om dat des zelfs fleert de ge-
daante van deKnypcis van de ware Scor-
pioen eenigzins vertoond

, gelyk uit de
teekening des zelfs in een Plaat , by de
Heer Nieuivhof verbeeld , zeer klaar kan
gezien werden.

Zy werd ook weldeZee-Snip, nahaar
lange Snippe-bck, genaamd.

Deze Vifch heeft een kleene kop, aan
welke een vry lange bek is, uit twee lan-

ge dunne doelen, dicaandekophetdiklf,
en na 't einde toe fpirzerzyn, beftaande,

waar van het boven-dcel veel langer , als

het nnderlle, is.

De oogen zvn klcen, en 't lichaam van

de kop , tot de ftaart is , als dat van een

fpiering van een voet in lengte en dikte >

hoewel 'er ook grooter zyn.

Het boven-lyf is donker-bruin van ver-

we.
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We, de buik wit, enopdenrugheetthy,
van de kop af tot ontrent de itaart toe

,

een gedoomde vin, die wel halfzoo breed

,

als de Vifch zelf in 't midden > dog voor

en agter hoc langer hoe u.eer (hoewel vry

meer na agteren toe) (mal uitloopende is,

gelyk ook het lyf na de Haart toe hoe

langer hoe dunner werd , zoo dat hc't by

de ilaarc pas 't voorlle van ccn pink

dik is.

De ftaart zelf vertoond zich als een

groote zeer imalle halve kring , diens bei-

de uiterlle einden wel een voet van ccn

ftaan, en van binnen rondom vol fcherpe

fyne doornkens zyn.

Zeker Slave, dair van 's morgens ge-

ftoken zynde , was 's avonds al overle-

den.

Een van de Lekkerfle en Heerlykfte

VifTchcn , die 'er in Zee zwemmen , is

de Dolfyn der ouden , of de Dorado der

Portiizcezen.

Hy werd van hen Dorado , dat is, de

vergulde genaami , om dac hy onder 't

fwemaien en keeren van zich zelven de

Heerlykfte fchittering van de Goud-ver-

we , als mede van Zilver, en cenHeer-

lyk hoog groen zoo ilerk te gelyk ver-

toond , als ik noit van een andre Viich

gezien heb.

Hy heeft de lengte van een Zalm ; dog
is platter en breeder van lichaam, en ook
grooter, breeder, en ronder van kop en

bek, die na zyn rondte redelyk breed is.

Hy valt hier in Ambuina^ en ook inde

Spaatifche tr\ in Ac Orientaalfche Zee, en

is zeer fncl in 't zwemmen.
Het is een by zonder aangename, blan-

Ice , en zeer vaile Vifch , ongemeen
goed van fmaak , hoewel de kop en

wam-ftukken wel het befte daar van zyn.

Zy aazen op de vliegende Vifch ; dog
by gebrek van de zelve , en by grooten

honger, vervolgen zy malkanderen wel,

eetende de eene de andré op.

Men heeft hier ook ccn Vifch , de

Baftaard-Zalmonet , of de Zieke-Vifch

genaamd , zynde van groote en gcltalte

als een Zalm j zeer gefchubt van boven-

lyf, en wit van buik } maar veel grooter

als de Zalm , ja daar zyn 'er , die 4 a f
voeten lang zyn.

Deze Vifch , werd om zyn groote vet-

heid, van zommigedcVcrkens- Vifch ge-

naamd , en draagd den naam van de Zie-

kcn-Vifch , om dat hy een groote rom-
meling en beweging ten eerlten in 't li-

chaam maakt.
< )\> de kop heeft deze Vifch tweefnCr-

kelyke neusgaten , en op de rug twee
reyen korte vinnen , waar van de langfte

agter is, en die zig ontrent de ftaart het

breed fte vertoond.

Een gelyke rey vinnen heeft hy onder
<icn bulk.

De verwe van de huid van deze Vifch
iswitagtig, metgrueuwefJlckkengclpik»
keld, als of het Zonne- plekken waren.

Van de kop na de ftaart kan men ge--

makkelyk nabenedenj maar van de itaart

na boven niet wel op ftryken, alzoo hy
dan ftekelig valt.

Ingezouten zynde werd hy rood , en
gelykt dan zeer wel na gerookte Zalm.
De Inlanders zeggen , dat men hem

met Kalappus-melk koken moet , en dat
men hem dan buiten eenig ongemak ec-

ten kan.

Hy is nog beter, als hy twee weeken
in den rook gehangen heeft , en dan ge-
lykt hy byzonder wel , in gedaante en
fmaak , na gerookte Zalm 1 hoewel hy nog
wel zoo vet is.

Daar is ook een Vifch , de Zalmonet
genaamd , zynde daar van een zoort , die

rood, en die wel de befte, en een andre,
die wat na den geclen , of ook wel na
den witte , trekkende, en die ook vry
flegter, dan de roode, is.

De Vifch zelf is ontrent 1 voeten lang,
van dikte als een kleene Zalm , lekker
van fmaak, en zeer vèt, te weten de roo-

düg de witte is mager. Deze roo-
is een van de befte Vilfchen, die men

DeZai-
monet.

de

de

iemand voorzetten kan. Men kan hem
de Indi.ianfche Barm , of Barbeel noe-
men j dog de Portttgeezen, en wy, noe-
men hem Zalmonet.
Even eens bynu van gedaante lengte,

en dikte , is de fchoone Zamaffing , een
van de vetfte en lekkerfte , die ik kenne.

Hier doet zig ook een Vilch op , die

ni zyn negen baardekens Ikan Zambi-
lan , oi de Negcn-Fifch

,
genaamd werd.

Hoewel andre zeer ongegrond meinen ,

dat hy die naam draagt , om dat hy noit

alleen , en om dat zy gemeenelyk mee
hun negenen zwemmen , dat juift zoo
niet ondervonden werd.
Een van de zeldzaamfte Viffchen , is

de Doejong, die men in 't Nederduitfch
beft een Zee-Koe noemd, om dat de kop
zeer wel na die van een Koe gelv kt.

Verder gelykt alles na een V''ifch , en
hy krygt zomtyds de lengte van i-» a 18

voeten, en in de rondte die vanj voeten.

Hy is kleen van oogen, dik van huid,

die wat Purperagtig, ruw, en met kor-

te hairkens bezet is De zelve, gedroogd
zynde, is ondocrdringelyk , zoo dat 'er

geen pyl zal doorgaan.

Hy heeft eigciUlyk geen vinnen, maar
zeer korte pooten , in vier zagte reenen

verdeeld , waar mede hy dat zwaar li-

chaam beftierd. Zy aazcn op Wier, dat

aan de Rotzen groeid , waar ontrent zy

zich onthouden.

Het Wyfken van dezen Vifch heeft

borften, als een Vrouw , waar aan haar

Vv 3 jon-

DcZd-
maffingi

Ikan

Zambi-
lan.

De Doe-
jong, een
loortvaa

Zee-
Koeyen;
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De

V.ic.1,

jongen zuigen. De teencn der pooten
j

zyn ook mcc vel uls overtrokken, 't welk i

'er van zynde
,

gelykt die po )t zeer wel

^na een hand , waar door deze Vifch nog

al meer na een Menfch , of 't Menlche-

lyke, gelykt.

Men zegt oök, dat zy traanen konnen

ftorten, en zugten als een Menfch 't geen

my l'c oude Heer Rumpbiui verhaald hcctt

,

ten tydc toen hy nog zien kondc, gezien

,

en gehoord te hebben , aan een Wyf-
kcn, dat levend by hem gebragt, en na-

derhand in zyn Huis ontleed is, zugtende

in haar leven, ookhoeilende, enevenecns

als een Menfch j waar aan de VifTchers

heiTi hoorcn, fnuivende.

Zy vallen nu en dan ontrent Fliloe La^

tna, by het Rif, en ook wel ontrent //o-

tive Kitsjil , daar zy zich zelve wel zoo

hooguit het Water opgerecht hebben,

dat men ze voor Zee-Menfchen aange-

zien heeft.

Een van de kloekfteViflchen, die hier

vallen , is ook de Zeil- Vifch. Daar zyn

'er, die wel elf voeten lang , en wel an-

derhalve voet dik zyn. ^

Hy is zwart van rug , en zyn zyden

trekken wat na het violette.

Hy heeft een grootcn bek , waar van

het boven-deel veel langer , als het on-

derde , is
,
gelyk het cene ook wat na be-

neden flaat.

Op de rug heeft hy breeder en zwar-

ter vinnen, dan andrc VilFchen , die hy

als een zeil, drie voeten hoog, opzetten

kan, laatende die, als hy wil, weder in

hare behoorh ke plaats , die zich op den

rug vertoond , nederzakken. En zoo

heeft hy nog andre plaatzen aan 't lyf,

om ook zyne verdre vinnen te bergen.

Hy is ruw van huid , als de Hayen j

dog heeft geen fchubben.

De kop fchiet zeer fchielyk van de

plaats af. Jaar zyn zeil op de rug is, in,

ijy de oogcn fchuins afloopendc. Zyn
zeil glimt , als zwarte zyde , zoo lang

het vogtig is , en werd ,
gedroogd zyn-

de, onder de zeldzaamheden der Zee be-

waard , te rneer , alzoo 't in zommige
zoo groot is , dat het langs de geheele

vug gevonden werd,

Men zegt, dat deze Vifch (van welke

men groote en kleene zoorten heeft) zeer

lekker van fniaak ; dog dat de kleene daar

toe wel de befte , hoewel hy , en voor al

de groote, wat droog, en die daarom ook

niet wel te eeten is. Men fnyd de zelve

in mooten , en kan die
,

gezouten zyn-

de, in de pekel lang bewaren.

Die van de zelve maar drie voeten lang

zyn, vallen doorgaans vet , en zyn zeer

lekker tot fpyze.

Deze Zeil-Vifch, en de Haey , zyn

doodelyke vyanden, diehy, zyn zeil op-

zettende , zeer hevig vervolgd , eh met
een hoorn , die hy aan de kop , of aan

den bek heeft, door en door reigd; hoe-

danige men 'er zommige opZee wel ont-

dekt heeft.

In Amhon valt nog een andre Vifch ^

van deze niet dan alleen daar in , dat hy
geen'Zcil, heeft, verfchillende. Deze is

izfpannen, en f in de rondte lang, heb-

bende ook zoo een hoorn voor uit ftaan,

die wel z fpanncn lang, en zcerfchcrpis.

Deze is zwart van rug, afch- verwig
aan de zyden, daar, als of 't Zilver was,
glimmende, hoedanig hy ook van buik is.

De,ze aall op de Tsjakaiang , en andre

kleene ViiTchert. Dit fchynd een Baf-

taaid- Zeil- Viich te zyn , en hy is vet^

en lekker van fmaak.

De Tsjakaiang is een Vifch , die z a
5

voeten lang, en zomtyds langer, dog die

niet zeer dik is
,
gclykende bcll na onze

Geep. Hy heeft een lange bek , als een
hout-Snip, vol fcherpe dunne tanden,

is groot van oogcn, Zilva.agtig van glans,

en byna zonder fchubben , alzoo die zeer

fyn zyn.

Wy zouden die al mede konnen ver-

toonen , zon dat niet reeds door de Heer
A'/Vau'/.'ü/' gedaan was.

Daar is nog een zoort van Geep , die

wel 4 voeten lang, en de Trompetter ge-

naamd werd , een zeldzame en lekkere

Vifch, maar die men, on)degraaten, wat
voorzigtig eeten moet.

Men heeft hier ook veel kleene Vifch,
als de Ikan Djoelong Djoelong , of de
half-bek, de Zaïdyn ( zyndc als kleene

Haring , en van groote als een kleene

Spiering.) De Kabalinjo (als onze Alf-

ten,) de Melk-Vifch, (een kleen Vilch-
je, dat zy rooken, en dat dan als Y-bok-
ken is \ Kabos ( vry goed om te eeten

)

Zap-Zap- Vifch, (zeer kleen zynde,) Ikan
Leman, die ontrent i voet lang , en als

een kleen Gulleken , maar wat droog is.

Ook is 'er een kleen Vifch je, Ikan Lom-
po genaamd , dat mede van weinig be-

lang , een Rievier- Vifch je , en voor 't

flccht volkje is. Daar is ook nog een
zeer kleen Vifchje, Ikan Pizau^ dat is,

'/ MeJ[en-Vifcbje ^
genaamd, zynde r^

vinger lang , een halve pink breed , en
na de binnen- zyde fcherp.

Een van de lel<kerlle Viflchen is deBa-
bara, die breed, en dun, van een Zilvre

glans, en ook gclchubd is.

Daar is de witte , en de zwarte ; dog
de laatrte is de vetlle , en de lekkerfte.

Zy is 1 voeten lang , en des zelfs moo-
ten krimpen mede redelyk wel Wy ver-

tooncn den zelven hier niet in Prent, om
dat hy onder de ongemeene Viffchen zal

gezien werden.

Een zeer bekende , lekkere , en by-
zori,"

De
Badaard*

Zeil-

Vilch.

De TsjaJ

kalang.

De
Trom-
petter.

Verfchei-

de klceno

Vifch-

kens.

De
Babara,

Twee-
diiiky.
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ioorten
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bck.

zenj deze gelykt wel na een kleene Kar-

per , dog IS wac rooder van verwe , en
nog wat anders van kop. Hy is zoo be-

kend, dat wy niet noodigagtenhem ver-

der te befchryven. Ook zullen wy hem
nog onder de zeldzame' en ongemeenc
VÜFchen ontmoeten. Hy draagd zyn
naam na een Qojimdifche Schipper , van
die naam , die over zyn ganfch lichaam

zulke fprocten en vlekken , als deze

Vifch
,
(zoo Bontius Lib. f cap. 24 zegt)

had. Deze Vifch krimpt zomtyds j dog
dan is hy te hard, en oneetbaar.

Daar is nog een zwarte zoort van de
zelve, van verw uit den geelen en brui-

nen gemengd , en met groote vlekken
id , zynde zoet , wit, en vall vanbezaei

Vifch j ook krinipt hy
dit is geen krimpen op

zomtyds j dog
zyn Hollands

van demaar een zeldzame verftyving

Vifch, die hem geheel bederft.

Daar zyn 'er van deze zwarte zoort

gevangen , die 7 voeten lang waren
,

hebbende een bek , een fpan wyd , en

een kop , die in 't rond 6 fpannen

groot , en voorzien van een flaart , die 2

voeten breed was. En zulke heeft men
hier voor 't Kalleel Vi5loria , en op de

Rheede gevangen ; dog die groote zyn
wreed , en oneetbaar.

Een van de fchoonfte , lekkerfte en

uitnemenfte Villchen , die ik hier gege-

ten, en zeer fmakelyk bevonden heb , is

de Snoek, een Zee-Vifch , als hier een

Kabbel jaeuw van groote , maar dje in 't

allerminfte niet hau-ig
, gelyk de Rivier-

Snoek in Holland is.

Hy is zeer vall en blank van Vifch, en

zyn raooten vallen als die van een fraeye

Kabbeljaeuw, krimpende mede (op zyn

Hollands
,
) dat het een lufl om te

zien is} dog hy valt zoo vet niet, als de

Konings-Vifch

De Inlanders vangen hier ook veel

een Vifch , by hen Ikan Kakatoeha , of

étKakatoe-Fifch , en by ons dePapegaeys-

bek^ genaamd.

Hy heeft allerley fchoone verwen , en

een gladde dog fchubagtigehuid, zitten-

de zyn kleene fchubben zoo dicht op
een, als of het leder was.

Hy is rood van kop , en heeft ontrent

de Kake-beencn een groene plek. C^n-

dcr de keel vertoonen zig , op een roode

grond , verfcheidc Liniën ftipkens , als

of 't Arabifche Letters waren. De verw
van zyn vinnen is als die van de Regen-
boog. Zyn bek is als die van de Vogel,

de Kakatoeha genaamd , of als die van

een Papegaey , waar na hy zyn naam
draagd. Hy is (even eens , als die Vo-
gel ) ook zwart van oogen , die fterk

gUmmen. Zyn rugisdonker-rood, over

den welken dwars henen , eenige groene
ftreepen loopen , die onder de buik in
roode veranderen. Het uiterlle van zyn
lyf is blaeuw.

Zy zyn gemeenelyk een fpan, of twee
lang, en vallen zagt en week van Vifch j

dog zyn vet en lekker , vooral als zy ge-
brade werden.

Deze Vifch houd zig ontrent de fteen-
agtige en diepe Oevers op , werd in de
Bobbers (of groote Vifch- fuiken , die
men 40 a fo vadem , en dieper , in Zee
zinken laat) gevangen. Dezwar-

Daar is nog een andre Papegays-bek , '^P^pe-

die over 't ganfche lyf zwart en glad is, ^^^P'
hebbende een kleene bek vol tanden

,

die in 't bovenfte Kake-been opwaards,
en in het benedenite na beneden toe
gebogen zyn. Zyn oogen zyn als die van
een Loeri , hebbende een zwarten oog-
appel , met een roode kring 'er om

,

waar onder een donkere grond is.

Van 't hoofd tot de Haart toe is hy
met ettclyke reyen van ronde witte ftip-

pelen , even als of 't Hagel-korlen wa-
ren , bezaeid ; dog aan de buik onder zyn
die flipkens blaeuw.

De Haart is Goud - verwig , voor en
agter even breed. De rug is laag, heb-
bende in de lengte een vinne, die vervolgd.
Hy is zeer goed van fmaak , dog heeft,
wegens dat hy zig ontrent Klippige O^-
wri ook onthoud, altydeenziltigeimaak. ^„^^6

Daar zyn nog ettelyke

van deze Vilch , die

andre zoorten loorten

, Mii- i-uiumige een voet ^'^^ '^•cd

groot, zwart-groen, of donker- blaeuw
van lyf, en blaeuw van oogen zyn, waar
om men, eerll een bruine , dan nog een
Spaans - groene , en dan nog een geele
kring , zig om een bleeke oog -appel,
vcrtoonende , verneemt. De fleert is

zwart en groen. De kanten van de vin-
nen zyn zwart , en daar na blaeuw.
Nog is 'er een, van i voet lang, dicnS

kop Spaans groen , en die verder zwart
van nek , en ook zwart van oog-appel

,

waar om een dubble geele kring
,

gelyk
't geheel Kake-been groen is. Ook is

de voorfte halve rug fchoon Spaanfch-
groen , het verdre van dien donker^

'

blaeuw, met bruine watering.

Op de rug heeft hy ook een doorgaan-
ide vinne , die al mede Spaanfch- groen,
en met twee geele ilreepen verdeeld is.

De vinnen aan weder- zyden zyn ook
Spaanich- groen aan de kanten, dog in 't

midden aard -verwig. In den bek heeft

hy, in de plaats van tanden , tnaar een
wit been , dat met kerven voorzien is.

De ftaart is breed , en helder Spaanfch-

groen
,

gelyk ook de buik met zyn vin-

nen. De 3 of j* laatfte fchubben ver-

bergen den ftaart als in een fchede.

Deze verfcheidc zoortcn van Pape-

gacys-
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De
Polypus,

ofGoritvt.

gaeys-bekken moeten een Heerlyke glans
|

Doeken-Huiven, by de Licf-hcbbers van

cnipeeling, als zy in Zee zwemmen, en i
die zeldzaamheden j dog de Inlander

nocmd die Hoorn , Roemab Gorita
,

dat is , V Huis van de Gurita , of lan de

Pvlypus.

Hy heeft aan ieder der agterfte pooren
een brecde lap , als een omgekeerde Bezaan^

waar mede hy zeil J , dog by Uil weder i$

van de ccnc na de andre doorfchieten ,

geven, en verdienden, om hare fchoone

verwen, dierhalven wel , van mede on-

der de ongemccne Viflchcn geplaatil te

zyn.

Onder de zeldzame hdiaanfchc Vif-

fchen is de Polypus , of de Veel-voet ,

(die den Inlander de Gorita noemd)geen-

zins een van de minfte , aangezien hy

zeer wondcrlyk van gedaante is.

Hy is week en glad van lyf , uit den

ronden, en wat langwerpig, als een zak.

Onder den hals ziet men een opening,

als of hy een kap op had.

De kop is al vry groot , ook heeft hy

grootc oogen , en agt zeer lange pooten
,

die aan de binnen-kant als vol holle wrat-

ten zyn.

Tuffchcn de pooten in 't midden ver-

toond zig een zwarte bek, die been-ag-

tig, en daar agter als verborgen is.

Op 't glibberig en flymerig lyf heeft

hy over al veel zwarte, geele witte, en

bruine vlekken , die zig daar , als Ster-

rekens, of Wolkjes, vertoonen, die eg-

ter niet altyd even eens blyvcn, uitgeno-

me de witte, die ftand houden.

Wanneer hy geruft, en buiten vreeze

van buiten is , vertoond hy zig gemee-

nelyk wit j dog op de minfte onraad

werd hy donker-verwig , of van de ge-

daante van een Steen- rots , daar hy ook

zeer vaft met zyn pooten weet aan te

kleven , zoo dat hy 'er niet af te trek-

ken is.

Hy werd vün de Inlanders , en ook

van ons Volk ,
gekookt , of gebraden

zynde , wel gegeten j dog is wat hard

van Vifch.

Die 't ongeluk heeft , om van deze

Vifch , in Zee - zwemmende , aange-

daan , en door zyn pooten , voor al

van een groote ,
gevat te werden , die

is, 't zy Dier, 't zy Menfch , om hals,

alzoo hy ten eerften met de zelve na de

grond gaat , en zoo vaft; aan hun lyf

kleeft , dat het met geen geweld los te
j

krygen is , ten zy men zig met een mes
(gelyk zeker Moriani uit Halong dede)

redde, en hem de pooten af-fnydc.

De Pati van Soya , verhaalde my A°.

1710, dat hy zoo een groote Gorira met
een zwaren Bok van zekere hooge heu-

vel agter Ewa had zien te gronde gaan,

en nog lang op de grond worftelen , zon-

der dat hy, hoe zeer hy zich ook wrong,
los geraken kon.

De kleene zoort van deze Pol y pi heb-

ben een Huis , dat wit , zeer dun , en

cierlyk geribd van fchaal, gelyk het ook
een van de fracifte Zee -Horens is , die

ik kenne. Men nocmd die gemeenclyk

dat zyn Roer. Zoo ras hy , dus zeilen-

de , eenige onraad gewaar werd , fchepc

hy, zich kenterende, ten eerften water,

en gaat na den grond, aldus zynVyanden
ontduikende.

Wy vertoonen hem niet in Prent, om
dat dit reeds door de Heer Rumpbiiis in

zyn Ambonfche Rariteit- Kamer gedaan is.

De Zee -Kat is een Vifch, die hier

mede valt , en alomme zeer bekend is.

Hy is onticnt een voet lang, van lyf, als

of 't een langwerpige doos was, hebben-
de een bruin vel met witte Ipikkels.

Ontrent de kop heeft hy pooten , of
baarden , die een halve voet lang , en na
de kop toe breedcr , dan aan de einden

^

daar zy vry fcherp toelooprn, zyn. Tul-
fchen deze ziet men nog twee andre, die

vry langer, dog dunner zyn, en die aan

't einde een breeden fnuit , met wratjes

aan de eene zyde, hebben, te voorfchyn
komen. Deze Vifch heeft zeer groote

oogen , welkers appels zich als halve

Maanen vertoonen.

Men ziet zyn bek niet , alzoo die ag-
ter de pooten fchuild ; dog zy gelykt an-

ders zeer wel na die van de Kakatoeha.
Hy heeft aan de zelve ook eenige zagte
borftels, of hairen , dat zoo veel als zvn
tanden zyn. Ter zyden heeft hy ook
twee vlerken , die niet heel breed zyn.

De buik is zeer wit.

Op de rug heeft hy een been , als een
Schud van gedaante, dat hard, fcherp,

luftig , roodagtig , en byna als een
omgekeerd Schuitje is, zynde onder het
breedfte , en aan 't einde met een fcherp-

bcen, dat zig byna als een tand vertoond,
en tot in de huid doorgaat , waar door
ook dit Schild zeer vaft zit.

Van 't gehemelte des bcks loopcn
twee dunne aderkens tot aan de maag ,

waar onder een groote blaas legt , vol
zwarte vogtigheid , even eens als Inkt,
(die 'er ook wel afgemaakt werd) en welke
deze Vifch door een lange buizc met een

pyp , die onder de keel uitkomt , met
kragt uitftorten kan. Z.io ras deze Vifch
maar uit de Zee wat op de Strand legt,

ilerft hy ten eerften,

Wy vertoonen den zeiven hier al me-
de niet, fchoon wy dat wel konnen doen,
om dat de zelve , en nog drie a vier vol-

gende, zeer net door de Heer Nieuwhof
vertoond werden.

Deze Vifch werd met dit zwart bloed,

waar

De
2ee-Kar;
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De
Steen-

Biaaffein

De
Cakab.

De Zec-

Carper.

Klip-

Vlfch.

De Ste-

kel baais.

De
Snockcr.

waar van de Inlanders een faus maken, en

ook van ons volk , 'c geen zegt , dat hy
wclfmaakt, gegeten. Zommige koken
hem met die zwarte vogtigheid , doende
de zelve tot een fauceby de Papedo dienen.

Daar zyn nog and re zoorten van deze

Vifch , by den Inlander met de naam van

Soiiiong jijarn , dat is , de Hoender-Zee-

Kat^ en dat wegens zyn brecde vlerken,

genaamd, bchalven dat hy ook veel vlek-

ken, waar na zy hem ookwc\de gebloem-

de Zee-Kat noemen, op 't ly f heeft.

De Steen - Braaflem is ook een zeer

fchoone en lekkere Vifch , die van lengte,

dikte, en breedte, als eenfraeje Carper,

ontrent li voet lang, of als een groote

Schelvifch j dog wel zoo breed, daar be-

neven groot van kop , bek , en oogen,
van huid na de witte kant , en gefchubt
is, hebbende aan weerzyden voor twee
lange ftyve vinnen , en beneden 'er nog
twee, die breeder, dog korter zyn. Men
ziet deze Vifch al mede in een van de
Heer NieuivhoQ Werken zeer net na 't

leven verbeeld.

De Cakab is mede een van de lekker-

fte en blankfte Viffchen , die de Zee hier

geeft. Ook is hy zeer valt van Vifch,

als Vrongel , zoo dat hy het puikje van

de Markt is. Men houd de zelve o^ Ba-
tavia wel in Vyvcrs in de Thuinen

, ge-

lyk men ook de Zee - Carper wel doet

,

dat mede een uitnemende fchoone, har-

de , vafte en blanke Vilch j maar waar
by de onze in Holland in 't minfte niet te

vcrgelyken , alzoo die veel flapper van

Vifch, en zoo goed ook van imaak niet,

dat ook eenigzins uit de prys af te nemen
is, alzoo men weleen Ducaat vooreen
Carper op Batavia geven kan > en hoe-

wel 'er minder van prys zyn , is 't egter

gezet , dat , als men op Noord'wyk , een

uurtje van Batavia , Carper met een ge-

zelfchap eeten gaat , dan ieder Heer met
zyn Juffer, die hy mede brengt 24 Gul-
den of een Goude Coebapg daar aan in

een middag-maal , waai" onder de Wyn
dan meJe doorgaat verteerd.

Men heeft hier ook een menigte van

kleene moye Klip-Vilc^hkens
,
gelyk wy

'er hier na verfchcide onder de fraeje Vif-

fchen zullen verbeelden. Zy zyn zeer

lekker, en fmakelyk om te eeten. -js.

Men heeft hier nog een zoort van

Vifch , van gedaante en groote als een-

gemeene Baars , zynde van verfcheide

lange ilekels voorzien , waar na wy
hem de Stekel- Baars noemen j en dit

is mede een zeer goede en vatfe Vifch

tot fpyze. Men vind deze, en de volgen-

de, ai niedeby Niewwhof.

De Snorker is een Vifch byna als de

vorige van groote , hebbenue eenige

zwarte ftreepen op 't lyf, die van de kop
111. Dbeu.

lang
,

na de (laart loopen. Hy maakt met zyn
groote bek een groot gelhork in 't Wa-
ter, en buiten 't zelve , waar na hy de
Snorker genaamd werd.

Het is maar een gemeene Vifch , en
wy vertoóncn dien Groot-oog met zyne
Stekel-Vinnen nitt , om dat 'er ons on-
der de fraeje Viflchen ook een van die

zelve zoort voorkomen zal , .die zeer wel
aan zyn Hekels, als een Egel, te kennen
zal zyn.

Nog is 'er een Vifch, die Ikan Cornoe-

do , of de Hoorn- dragers-Ftfch , na een
groote Hoorn, die hy op zyn I<?op heeft,

genaamd , maar die zeer weinig geagt
werd.

Hy is wel il, of zomtyds 2 voeten
zeer zwart van huid , die als Le-

der, hoewel de Vifch zelf blank is ; dog
zy werd maar van het gemeen Volk ge-
geten.

De Harder (die alomme bekend is)

valt hier mede menigvuldig.

Men heeft hier ook een zoort van
Kabbeljaeuw , Goafche ( en van de on-
kundige wel Goudze) Kabbcljauw ge-
naamd , die by de Zee-varende al mede zeer
wel bekend, en zeer lekker van Vifch is.

De Spiering vak hier wel zoo blank,
en ruim zoo groot , als in Holland , en
vooral de Zand - Spiering , die Heeilyk
om ze te braden is , van welke wy 'er

hier na mede een vertoonen.

Men vind hier ook veel zoorten van Aa-
ien , Paling , Zee-Paardekens , Zee-Draak-
jens en meer andre Vil'chkens , die wy hier.

na onder de ongemeene Viffchen vertoo*
nen, en daar nader befchryveii zullen.

De gemeene Zee - Paardckens zyn
Viichkens ,, die een groote hand -breed
lang, een vinger breed, en van kop even
eens, alseenPeeid, zyn, zynde verder
aan de zelve niet veel meer te zien. Zom-
mige zyn zwart, zommige rood, en wat
dik van buik , maar de zeldzaamfte zyn
diegene, die witagtig , oftulfchen den
graeuwcn.en witt.en , en die meteenen
gedoomd zyn } hoedanig eene ik onder
myn zeldzaamhedep heb. Daar zyn nog
andre zeer zeldzarhe van verwe, die on-
der de ongertlecne Vifchen zullen voor-
komen,» en alwaar wy dan ook de ge-
daantft'van dit Vifchje na 't leven afge-
beeld zien zullen.

,
Tot de Villchen behooren mede de

Knibben , en Kreeften , die hier meni-
gerley , en van de welke al mede iets te

zeggen zal vallen ; hoewel wel meell

,

daar wy van de ongemeene Viflchen
fpreeken.

Van de Kreeften zyn 'er verfcheide

zoortcn , die by de Heer Rumpbius in

het eerfl:e Boek , en ettelyk-Hoofd-dee^

len van zyn Amhonjche Rariteit - Kamer
X X reed»

IkanCor^.

noedo.

Harder.'

Goafche
Kabbel-

jaeuw.

Spiering.

Aal, ea
Paling.

Zee-
Paarde-

kens.

Krabbe
,"

en Kreef;

ten.
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Ver-
fchcide

Zooi ten

van

Kreef-

reeds befchrevcn , en ook in Prent ver-

loonü zyn.

Deze zyn de groote Zee- Kreeft , de

brecde Zee- Kreeft , de Kruiper , of 't

Zwaantjes- Kreeft je (Lokki by den In-

lander genaamd , en waar van wy hier na

nog zullen fpreekcn) en de Modderman,
welker naamcn wy hier maar aanhalen

,

wyzende den Lezer tot de uitvoerige be-

fchryving , zoo der zelve , als ook van

veifcheide Krabben.

Onder de Krabben munt buiten alle

tcgen-fpraak de Beurs-Krab uit , die om
ten , en haar groote beurs met vet , de Beurs-
Krabben. Krab ^ en anders gemeenelyk van den In-

lander , de Canari-Krab genaamd werd.

Zy werd door de Heer Rum^hius in 't

j-<ie Hoofd-deel van 't i'^^Boek, van 't

voornoemd Werk , mede zeer net na 't

leven vertoond , en daar ook omftandig,

nevens de volgende Krabben ('aan welke
befchryving, als zeer net zynde, wy ons

gedragen) befchrevcn.

Groot zyn zy in menigte te bekomen

;

dog kleen zeer weinig j egter heb ik 'er

twee paar , die pas een vuirt groot wa-
ren , van gehad , van welke ik een paar

2.zvi i^&W&t\ Tran^oh KiggeUar ^ in 'sGrd-

•venhage ( een uitmuntend Liefhebber

,

en kenner , van allerley Zee- en anüre-

zeldzaamheden) vereerd hebbe.

Zoo een groote Beurs-Krabbe ^ by on-

geluk in een Secreet , buitens-Huis ge-

kropen zynde, en zig pas binnen den Bril

des zelfs verborgen hebben , had op ze-

kere tyd , eens een van myn befle Vrien-

den byna ontmand : want zoo als hy op

De
Ëeurs-

lirab.

't Secreet maar pas gezeten was , voelde

hy iets aan zyn lyfSachtkens peuteren
,

rees toen op , en zag de eene Kuyper van

de Beurs-Krab , met een doodelyke ver-

baaftheid buiten den Bril. Het verdrc

hierover, laat ik den Lezer zelf denken j

dog myn Vriend wilde dit Secreet noit

meer bezoeken , denkende nog altyd om
die Kuyper van die Beurs-Krab, die hem
zoo veel genade bewezen had.

Hy handeld daar in de volgende Hoofd-
deelen ook van de Steen- Krab, de Hoen-
der -Krab, de volle -Maans- Krab , de
Honds - Krab , de Kik - Vorfch - Krab

,

ook van vericheide Land - Krabben
,

als de ruige- Krab, de Roeper, de
Doorn- Krab, de BIoem-Krab , de fcha-

delyke Krab , de vergiftige Krab , de
SalifTa , of Katappas- Krab , de Koper-
Krab , de Tand -Krab, de vergiftige

Mofch-Krab , de Kalappus Krab , de ver-

keerde Krab, of de Zee-Luis, het Koe-
man- Krabbetje, de Pinne-wachter (een

kleene Garneel) de Baard; Krab , en de
Ende-Krab j alle de welke daar al mede
in Prent vertoond , en zeer net befchre-

vcn werden , weshalvcn wy den Lezer
al mede daar na toe wyzen j hoewel wy
hier na nog veifcheide zoorten van Kreef-

ten en Krabben zullen vertoonen.

Garneelen zyn hier mede in grooten
overvloed, zoo groote, als kleene. Waar
mede wy 't voornaamfte , dat de gemee-
nc VifTchen , die hier vallen , raakt

,

uitvoerig genoeg meinen gezegt te heb-
ben.

I

I

Garneé?

VER-

i
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ONCEMEENE
VISSCHEN.

V.YFDE HOOFDSTUK.
ONgemeene Viflchen. De Rolat in Prent. Lokki Koening Djantan. De Le-

man-Vifch. Ikan Firdaus. Moeloet Babi Ampat Sagi. Ikan Jordain. De
roode Spits- Neus. Ikan Roerok. Cabos Laoet. Ikan Kapala Biroe. De

Konings-Vilch«2e/oo^(?«. Z)(?Zee-Gfundel. IkanPoti. Ikan Trocfi. Ikan Camail.
Ikan Galoega. Ikan Loebang Batoe. Ikan Alferez Hitam Hidjoe. Ikan Cacafle.
Ikan Biole. Ikan Cabintang. Ikan Batoe Japon. IkanNafiri. Ikan Koening Moe-
da. Ikan Warna Warna Roepanja. Ikan Adir. Ikan Saleyer, .Ikan Kipas. Ikan
Carrea, Pantsjoeri ümpan. Ikan Biroe Langit. Koeto Laoet. Ikan Tsjatsjin.

Ikan Sengadji Parampoewan. Ikan Terbang Warna Roepa-nja. Ikan Peti. De
i^m»^ Jacob Evertszen. Cacatoeha Capitano. Ikan Bingkoe. /)£ Gelterde Bot.
Ikan Ükara. Ikan Kandawara. Ikan Poetri. Ikan Candiza. Ikan Salkotoc. Ikan
Toetetoe. Coje Laoet. Ikan Koeloer Hidjoe. Ikan Soelang. Lokki Koening.
Ikan Djamban. Toetetoe Toeba. Ikan Kajoc. Ikan Mata Ampat. Ikan Sei-

than Merah. Ikac Nafiri Kitsjil. Ikan Tina. Kipas Japon. Corbilla. Koeda
Laoet Jang Hidjoe. Pantiop Bagoes. Ikan Kambing. Dorado Focari. Pantiop
Japon. Panggirgadji. Ikan Sari. Ikan Bandan Jang Sowanggi. Ikan Cornoedo
Kitsjil. Ikan Mahaeloc. Ikan Tsjakalang Ikan Karbauw Hitam -Manis. De
Hanaki. Z)e Zee-Luis. Ikan Cacatoeha Laoet. Ikan Siam. Ikan Sambia. Ikan
Maroeke. Ikan Soenoc. Ikan Moriat. Ikan Terbang Jang Babintang. Ikan
Boaja Kitsjil. Terkoekor Biroe. Ikan Kokillo. De Quiküaart , V Manneken.
Z)e Qiiikftaart, het Wyfken. i)^ Bedrieger. D^ Brigadier. Ikan Toeringa. Ikan
Lucelie. Ikan Palaboe, Ikan Batoe Jang Merah. Ikan Auwawa.

DUs verre van degemeene Viflchen
gehandeld hebbende

,
gaan wy

nu over , om van de ongemee-
ne te fpreken.

Gelyk de gcmeene doorgaans graeuw
en bruinagtig van huid zyn, (ecnige wei-

nige , die zig rood , of met andre ver-

wen opdoen , uitgezonderd ) alzoo fle-

mcene^' '^^" ^^"^^ ongemeene by uitnemendheid

yiffchen. boven die gemeene ( menigmaal anders

wel van een en de zelve zoort zynde) in

Hecrlykheid , en een byna onuitdrukke-

lyke fchoonheid , en mengeling van ver-

wen uit. Deze komen niet dagelyks} maar

zeer zelden voor, waardoor het zeer licht

zal konncn gebeuren , datMenfchen, die

Jaaren lang in Amhoina geweeft zyn
,

die noit gezien , en geen kennis ter We-
reld daar van zullen hebben , om dat zy
zich zelven zoo opzettelyk niet , als ik,

daar aan hebben laten gelegen leggen.

Ik heb de zelve (zoo vcele ik 'er hier

afvertoonc) met zeer groote moeite be-

komen, temeer, alzoo de Heer Land-
voogdvander Stel, dezelve mede vergader-

de, waar door zyn Ed:my groote afbreuk

in deze Liefhebbery dede , alzoo hy al-

les alleen zogt te hebben , zonder nog-
Xx i tans
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tans iets , dewyl niemand 'er van zynEd: iet

voor dorftcn eifchen, daar voor te geven,

waar door dan andrc , die 't betaalden,

ook wel iet meer ^ danzyn Ed:, kregen.

Ik zal die zoo na , als 't my moge-
lyk , en ieder maar kortelyk , hoe hy

van verwe , om dat het getal der zel-

ve al vry groot , en ieder nogtans zyn

opmerking wel waardig is , befchryven

;

dog gelyk geen Schilder verwen nog
konft genoeg heeft, om de zelve in haar

kracht van luider, en met hare volftrek-

te glans en fchittering af te beelden , al-

zoo zal de befcheiden Lezer ons zeer

licht ten goede houden , dat wy daar van

ook maar als ftamerende fchryven. Wy
vertoonen ze volgens hare Nummers , in

het vervolg na 't leven , zoo als wy die

van tyd tot tyd bekomen hebben , afge-

p, teekend.

Roefat No. I . Ziet men den Vifch , Rolat ge-

in Prent, naamd , zynde een groote voet lang. Hy
heeft een bek als de Cacatoeha - Vifch

,

die Zee -groen en geel van verwe is
,

hoedanig ook de vinnen ten deele zyn,

behalven dat 'er ookzulkenbreedeftreep,

van beide die verwen gemengeld, van zyn

zyde na de ftaart loopt.

De kop is vry kloek, en de oogen zyn

maar redelyk groot , hebbende een bree-

de roode buiten- kring rondom een fyne

zwarte , die rondom om een Zee-groen

oog loopt , in welkers midden een zwar-

ten oog-appel ftaat , dat een zeldzame

vertooning op zyn zwarte huid doet, die

als glimmend Fluweel , en aan de kan-

ten , van de kop af , als met een zoom
van fchoon Zee-groen bezet is. Boven

op 't lyf heeft hy als een zeil van fcherpe

vinnen, die in 't midden zwart , en aan

weerzyden Zee-groen en geel zyn.

De Haart is ook meeft fchoon zwart,

als Fluweel ; dog aan wederzyden mede
van wat Zee-groen en geel voorzien.

Dit is een lekkere Vilch, om te eeten,

die onder die huid (die men 'er afhaald)

zeer vaftenblank van Vifch, en zeer aan-

Lokki B^nfm tot fpyze is.

Koening No. 1. Vertoonen wy een zoort van

Djantan. kleenc Lokki-Kreeftcn, by den Inlander
* Lokki Koening Djantan , of 't Manne-
ken van de geele Lokki-Krcefc ,

genaamd.

Wy zullen die hier niet befchryven
,

aangezien dit door de Heer Rumphius^

mynen Boezem-vriend , uitvoerig in zyn

jimbonfchE Rariteit - Kamer
,

gedaan is j

maar ftèllen die hier alleen daarom ter ne-

der , om dat hy in fchoonheid van ver-

wen van dat gemeene Krecftje zeer veel

verfchild.

Het lichaam en de pooten zyn door-

gaans van buiten als met fchoone geele

franje bezet , waar na verfcheide bollc-

kens van fchoon zwart , dan weer andre

die geel , zwart , en rood , zoo al ver-

volgens zyn , welke verwen zich ook aan-

weerzydcn van 't lichaam zeer fchoon ,

als in blokskens , verdeeld , vertoonen.
Ook loopt 'er een roode breede llreep

over 't ganfche lyf, van welke verwe
ook zyn (chaaren en baarden zyn.

No. ^. Ziet men de Leman- Vifch, pg
die ontrent een voet lang, gemeenelyk Lemsa-
droog, en niet veel geagt; maar hierom "Vifch.

zyne ongemeene verfcheidenheid van ver-

wen aangehaald is.

Zyn ganfche lichaam ( dat anders don-
ker graeuw valt ) gelyk ook de ftaart ,

is hier zeer fchoon groen over 't ganfch
lyf met flaeuw-gcel , ros gemengeld ,

van welke laatfte verwe ook de beneden-
vinnen voor zyn ; dog die op den rug ver-

toonen zich wit van grond, en zwart van
ftekels. Maar de agterfte is flaeu w-groen
van grond , hebbende twee groote
doorns , en verder klecne zwarte graat-

jens i hoedanig eene 'er ook onder is.

Halver weg zyn kop optrent die geele
vinnen, loopt een roode halve kring met
eenige zwarte verdeelingen. Ook heeft
hy een wonderlyk oog , diens buiten-

kring , eerft fyn zwart , daarna fchoon
geel

, gelyk het oog zelf rood , en den
appel Zee-groen is.

Deze Vilch , is ook zeer goed tot fpyze.
No. 4. Vertoonen wy een Vifch je, by

den Inlander Ikan Firdaus , dat is , de ?^'^ ^'^-

Paradys-Fifch^ en wel zoo, omdat hy in
^"^'

gedaante wel wat na de Paradys- Vogel
gelykt, genaamd.
Het is een kleen Vifchje , niet langer

als anderhalve vinger, en een duim in de
breedte hebbende. Het heeft een kleen
geel fcherp Vogel-bekje

, geele oogen
,

diens geele oog - appel een blaeuw krin-
getje rondom zig heeft.

Op de rug ziet men , van de oogen af
tot 't jeindc van de ftaart , een fchoone
zwarte Fluwecle ftreep , die na agteren
toe breeder werd.

Het ganfch lyf is Hemels - blaeuw
,

hebbende aan wederzyden Goud -geele
dwars-ftreepen , als traliën , tegen Vnal-
kandrcn aangekeerd ftaan , waar van men
ook drie leggende kleene ftrikskens van
die Goud-geele verwe in 't einde van de
ftaart ziet , die aan 't einde ook twee
zulke kleene bollekens , en , behalven de
vinnen van die couleur, ook een flaeu

w

zoompje 'er van langs de ftaart heeft.

Men kan dit Vifchje ook eeten j dog
daar is niet veel aan.

No.
f. Ontmoeten wy een Vifchje , x| -

by den Inlander Moeloet Babi Am-pat Sa- loct-Babt

gt^ dat is, de vierkante Ferk,ens-Bek^ ge- Ampat

naamd.

Het Vifchje zelf vertoond zich als

een vierkantige Ruit, zynde fchoon Pur-

per

Sagi.
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Ikan

Jurdain.

per van grond. Van den bek af (die het

als een Verkcns-Snuit je heeft ) tot aan de

ilaart, over het lyf loopen negen zwarte

dwars -ftreepen, die ontrent een ftroo

breed, in 't midden een halve pink lang,

dog aan weerzyden dan hoe langer hoe
korter werden , nemende de zelve haar

begin ontrent het oog , daar de eerfte

ftreep, als door henen fchynt te loopen,

behalvcn dat zig langs het oog nog een

fpierwitte dwars- (heep vertoond , die van

de eene tot de andre zyde van 't Vifchje

overgaat , en over de drie eerfte ftreepen

henen loopt. Het oog is half groen, en

half zwart , en om 't zelve loopt een

Goud-geele, en rondom die weer eenfy-

ne zwarte kring.

De vinnen , die aan wederzyden langs

het geheel onder -lyf loopen , zyn geel

van grond , met fyne zwarte ftreepkens

of graatjens verdeeld , hoedanig zig ook
de ftaart, die in tween gefpleten is, ver-

toond.

Over zyn ganfche lyf heeft hy ook
op de Purpere grond een menigte van
zwarte ftippelen.

Het is een edel Vifchje , om het te

eeten , zeer vaft , en blank van Vifch
,

en byna als een zoort van Botjens zynde.

N°. 6. Vertoonen wy de fchoone

Vifch , die de Inlanders de 'Jordain , of

de Jordain-Fifchy noemen.

Hy is ontrent twee derden van een

voet lang , een groote derde van een voet

dik , fchynende als wac opgeblazen te

zyn.

Als men deze Vifch in Zee zwemmen
^iet , is het , of men niet anders , dan

het Heerlykrte en fchoonfte Goud, zag,

alzoo de grond van zyn lyf zoodanig
,

uitgenomen dat hy in 't midden dwars

over zyn lyf, en ook ontrent zyn oog
,

al mede dwars over het lyf , twee bree-

de flaeuw-gracuwe dwars-banden heeft

,

die aan wederzyden een fynen zwarten

zoom, als van fchoon Fluweel .^^ hebben.

Zul ken zeer fmallen zwarte zoom ver-

toond zig ook in zyn ftompenPapegaeys-

bek , aan welkers uiterfte na binnen toe

dit zwarte zig vry broeder vertoond.

Ook ziet men ontrent de kop , en langs

het ganfche )yfrondom , zulken zwarten

,

zeer fynen zoom , zynde 't oog al mede

ziet men nog zoo een Goud-geel vinnet-
je, zynde mede van dunne zwarte graat-
jens , die zig als tralikens vertoonen

,

voorzien, van hocdanigen Goud-geele
yerw ook 't onderfte deel van de ftaart

is, waar in men zwarte ovcreind-ftaan-
de graatjens vernoemd ; dog boven de
zelve verdeeld zig de ftaart aan weerzy-
den in twee flaeuw-graeuwe doelen,
die met een zwarten zoom aan wederzy-
den bezet zyn , boven welk groen zig
weer een Goud -geel blokje, tuflchen
twee grover zwarte ftreepen , vertoond.
Wonderlyk fchoon, en fterk van Goud,
en zwart tegen malkandren , vertoond
zich deze Vifch , en niet min Heerlyk is

hy ook tot fpyze.

N°. 7. Komt ons een Vifchje, de roo- Deroo-
de Spits- Neus genaamd, voor. de Spiis-

Het is ontrent anderhalve vinger lang , Neus.

fpits van bek , zwart en klcen van oog,
hebbende op de kop eenige zwarte gie-
ren , als halve Maanen. De kop , en
het ganfche lyf, tot aan de ftaart , is

fchoon van verwe , en wathoog rood

,

gewaterd. Dog pas beneden 't oog ,

heeft hy een kleen fpierwit dwars half

Maanken over- eind ftaan , dat na de zy-
de van den bek een halve kring heeft

,

die Zee -groen is. En zoo vertoonen
zich boven tegen de opftaande vinne aan ,

nog twee zeer witte hartjens , met een
Zee-groenen zoom, het grootfte boven,
en 't kleenfte hartje beneden , en in 'c

midden van deze twee een fpierwitte hal-
vebol, meteen Zee-groenen zoom 'erom.

Ontrent de kop , en beneden , heeft
hy eenige Goud - geele vinnekens , met
zwarte graatjens, van hoedanigen verwc
ook zyn twee-kluftige ftaart is.

Op de rug heeft hy een groote hoog-
geele vinne met thien Zee -groene groo-
te doornen , met hoedanigen Zee-groenen
kring ook zyn ftaart van zyn lyf onder-
fcheJden is.

Het is een zeer fmakelyk Vifchje , en
't geen van de Liefhebbers, die op Vifch
gezet zyn, veel gezogtj dog wehiig ge-
vonden werd.

No. 8. Vinden wy de Ikan Rocrok
,

of de Roerok-Vifch.

Deze is ontrent een voet lang, van ge-
daante byna , als een Jacob Evertszen >

Ikan

Roerük.

zoo zwart, met een Goud-geel, en dan
j

dog vry grooter van kop , waar aan hy
weer met een fynen zwarten kring.

Op den rug heeft hy een lange en re

delyk hoog uitgebreide hoog-geele , en

flaeuw groene vinne, vol zwarte door-

nen, hoedanigen fyner dog ongedoornde

een groote bloed -roode bek vol tanden
heeft.

Hy is groot en Zee-groen van oogen,
om welke eerft een Imalle zwarte , dan
een breede Orangie, en daar na een fyne

Goud-geele virl, met dunne zwarte graat- zwarte kring loopt j Ook is den oog-ap
jens men ontrent de ftaart, boven welke

[

pel pek-zwart.
zich drie zwarte doornen vertoonen, ge
waar werd. Half wegen 't lyf

, geiyk

ook over of tegen dien groenen band aan

,

Het beneden-deel van de kop is licht-

rood Orangie van verw, vol fyne fchub-

betjesj dog het bovendeel des zelfs (d.at

Xx 3 wel
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Cabo's.

Laoet.

wel drie vinger-breed lang is , en tot aan

den rug loopt) is bruin-gewaterd van ver-

we , hoedanig ook de ganfche rug tot

aan de fleert is j dog in de plaats van de

watering heelt hy daar kleene bruine

fchubben.

Het ganfch lyf , van de kop af tot aan

de Haart > is licht -rood van verwe , en

vol zwarte grootere fchubben , zynde

verder aan 't lyf , en beneden , van die

korte vinnen , die fchoon Goud -geel

Zyn , voorzien ; dog hy heeft een groo-

ter opftaande vinne op den rug , die ne-

gen groote doorns heeft , en die ook

Goud-geel van verwe, hoedanig ookzyn

gefpleten flaart is.

Hy is zeer blank en hard van Vifch
,

en zeer aangenaam van fmaak.

No. p. Vertoonen wy een wonderlyk

fracy Vifchje , by den Inlander Cabo's

Laoet; o£ de Zce-Cahs , in tegenftelling

van die in de Rievieren of Poelen val-

len, genaamd.

Het is een groote halve voet lang , en

twee duimen breed , byna als een kleene

fpiering zynde.

De kop
,

(die redelyk grdot is) heeft

een aardige mengeling van verwen dicht

by een. Aan de bek (die een wyde ope-

ning heeft ) vertoond zig een breede

bloed- roode ftreek van boven tot bene-

den toe , zeer aardig met verfcheide

zwarte Liniën verdeeld, die van 't voor-

fte des bovendeels van zyn bek ecnen

omtrek pas beneden het oog tot aan den

rug , en tot ontrent een duim breed van

den bek maken , de grond van dit om-

trokken deel (waar in ook 't oog ftaat)

is fchoon Zee groen van verwe. Op de-

zen grond nu , in des zelfs beneden deel

,

vertoond zig een matig groot oog, van

maakzel byna als een Rad, waar van den

appel Zee -groen, en verder de breed-

fte verdeclingen van dit Rad in 't rond

bloed-rood , en de kleenfte of fmallle

blokjens Zee - groen zyn ; al het welke

een aardige vertooning , voor al in Zee,

doet.

Van den bek af, langs dat Zee-groen

,

en zoo rondom het rood van den bek
,

als ook verder op 't ganfch lyf , tot aan

de ftaart , vertoond zig een flaeuwe Pur-

pere verw , ten deelen met veel zwarte

ilrecken , ten deelen met cenige ovaalt-

jes, en halfronden, die Zee-groen van

binnen, en zwart van omtrek zyn , zoo

aan wederzyden (daar 7 halfronden, aan

ieder kant ftaan) als in 't midden (daar

hy vyf ovankjes in de lengte , en 'er een

wat ter zyden, ontrent de ftaart, opeen
fync zwarte ftreep , die over 't geheel lyf

loopt, heeft) vercierd zyn.

De voorfte vinne , beneden ftaandc
,

is klecn, en flaeuw rood, hoedanig cene

zig ook een weinig hooger tegen 't lyf

vertoond.

Op den rug heeft hy een groote hoo-

gcn en lange vinne met veel doorns ,

diens grond Citroen - geel is > dog de

doorns zyn Zee-groen van grond, en

zwart van omtrek, hebbende tuflchendc

vyfde en zesde doorn (van de kop te re-

kenen) een half Zee-groen , overal be-

beneden tegen de rug aan , en daar even

boven nog twee kleene ronde Zee-groe-

ne bollekens, en zoo vervolgens tuflchen

de twee doorns (tot aan de ftaart toe,)

een half ovaal, en een bolleken 'er boven,

van die zelve verwe. Ook heeft hy be-

neden , niet verre van de ftaart , nog zoo
een kleene vinne, met fyne lange doorn-

kens } die ook Citroen- geel van grond

zyn , dog die tuflchen ieder twee doorn-

kens eerlt twee , en dan weder maar een

Zee-eroen bolleken hebben , al welke

bollekens, en ovaalen zwart van omtrek

zyn.

Dit Vifchje heeft ook ''en wonderlyke

ftaart , die zeer hcht Zee-groen van ver-

we , en vol fyne zwarte graatjens is , en

agter aan een Citroen - geele halve Maan

,

met een fterke zwarte buiten - omtrek ,

en een flaeuwer na binnen toe, vertoond j

behalven dat men aan 't boven-deel van

die ftaart nog een volflagen oog , dat

zwart van appel , dan verder fterk-Zee-

groen van grond rondom den zelve , en
dan weer met een fynen zwarten kring

omzet is.

Het is een aangenaam Vifchje tot (py-

ze 1 dog 't werd zeer zelden gezien.

N". 10. Vertoond zig mede een fchoo-

ne Vifch , by den Inlander Ikari Kapala
Birocy dat is , de Blaeww-kop-Fifcb, ge-

naamd.

Deze is een kleene voet lang
, groot

van kop, dieHemels-blaeuw van grond,
en met verfcheide fchoone Orangie ftre-

ken , en vlekken getekend , hoedanig
ook zyn oog van verwe , hoewel den ap-

pel pek -zwart , behalven dat het oog
zelf nog van een dubble zwarte kring

voorzien is. Zyn bek ( die met groote

fcherpe tanden bezet is,) vertoond zig

kleen , en zvn neus is tot boven het oog
al vry wat ingcbogen.

Na dat nu 't Hemels - blaeuw van de

kop door een zwarten omtrek van'tlich-

chaam afgefcheiden is , verncemd men
op 't lyf boven en onder eerft een don-

ker-groene gcfchubde huid , en daar na

tegen en onder 't lyf twee aardige kleene

vinnen , die boven Hemels-blaeuw , en

,
beneden Goud-geel van verwe zyn. Het

j

verdre lyf van de Vifch is licht- bruin

van grond, vol zwarte fyne dwars- ftree-

I

pen over en weder ruits-gcwyze gehaald,
' en in ieder ruit een kleen licht-bruin bol-

leken

Ikari

Kapala

Biroe.
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, De
Konings-

Vilch

met 00-

gen,

leken met een zwarten omtrek geplaatft.

Op de rug heeft hy een breede lange

fyne zwart-gedoornde vinne , die bloed-

rood van grond , dog met drie overlang-

ze Hemels-blaeuwe Iteepen (waar van de

onderlle zich na de Haart toe in tween

verdeeld ) onderfcheiden is.

Zyn beneden vinne na agteren is kor-

ter, dan de bovenftc , dog men heeft in

de zelve (behalvcn de zwarte doornkens)

als de vercooning van een fchooncvlag,

waar in zig naait aan 't lyf een (choone

bloed-roode , dan een hoog- geele , dan

weer een licht-Purpere , en dan een brec-

der Hemels-blaeuwe dwars- llreek ver-

toond , al welke verwen zeer ilerk te-

gen malkanderen aflleken.

Het einde van 't lyf beftaat in twee

Zee- groene verdeelingen, die zig meteen
zwarten omtrek ieder zeer aardig tulTchen

een Hemels - blaeuwe ftaart- vertoonen ,

welkers gedaante byna als die van een

ronde Japanfche Waejer, en met zwarte

fyne graatjens verdeeld , dog aan 't ein-

de weder met een Zee - groenen rechten

zoom (die ook zyn fyne zwarte omtrek-

ken heeft,) bezet is ; ai welke fchoone

en verfcheidene verwen aan deze Vifch

een wonderlyke glans in 't Water byzet-

ten i behalven dat hy ook zeer goed tot

fpyze isi

N°. ir.. Vertoonen wy een zeldzame

Konings- Vifch met oogcn.

Wy hebben deze Vifch bevorens be-

fchrcvenj dog deze verfchild van de zel-

ve in Heerlykheid van verwe, en in meer

andre byzonderheden , die men in de vo-

rige niet vind, ongemeen veel, daarvan

niet anders dan 't fatzoen, van 't lichaam

hebbende.

De kop en 't boven -deel van 't lyf is

fchoon Hemels-blacuw , met een flaeuw

Zee-groen vermengd j en het beneden-

deel van 't lyf is flaeuw Zee-groen, afch-

graeuw, en flaeuw-rood.

Over 't midden van 't lyf loopt , van

de kop , tot de Itaart toe , een fyne Itrcep
,

aan weder zyden, van welke zig vyf He-
mels-blaeuwe boUekens , ten deelen op

de Hemels - blaeuv.'e , ten deelen op de

Zee-groene grond , byna als lo klcene

oogen, met een zwarte omtrek, en fyne

hairkens 'er aan , vertoonen.

De breede buiten- omtrek , van zyn

wyden bek isZec-grocn, van binnen met
een citroen-geelen rand omzoomd, en na

de boven-kant des zelfs bloed-roode kieu-

wen vertoonende.

Het oog ( dat zig redelyk groot ver-

toond) is citroen- geel j dog den appel ,

en de breede buiten - omtrek is donker-

blaeuw.

Pas beneden de kop ( die met eenige

donker-blaeuwe half- ronden onderfchei-

den is) heeft hy twee kleene vinnen , die

flaeuw-geel zyn; dog boven en beneden,
ontrent de flaart, zyn die llerk-gedoorn-

de vinnen, ten deelen Zee-groen endon-
ker-blaeuw boven, en ten deelen geel en
donker- blaeuw beneden.

De llaait (diens grond geel is) is twee-
kluftig.

Hy is niet min lekker , en vaft van
Vifch, dan de vorige, en ongemeen vet.

N*^. iz. Leverd ons de.Zee-Grundel, De Zee-

een Vifchje als een kleene Spiering j dog GiuudeJ:

't geen wat breeder van lyf IS, uit. Het
heeft een groocen en licht- rooden kop, met
een Papegaeys-bek , die van binnen ci-

troen-geel, hoedanig ook zyn oog van
verwe is, 't geen van buiten eenzwarten
kring , en nog zoo eenen om den witteii

oog-appel heeft.

Vorder is de hóofd-grond van zyn lyf,

vinnen, en twee-kluftig ftaartje, licht-

rood ; dog over zyn Ivf heeit hy vier

overlangze roode ilreepen , op welke
men kleene zwarte fchrapiensverneemdj

en tullchen de vier roode heeft men ook
vier.overlangze fpierwitte iheepen, die,

gelyk de vorige, ook met zwarte Ichrap-

jens geteekend , en boven ontrent een

llroo-breecl, dog_beneden fmallcr zyn.

Dit is een hard , vall , en lekker Vifchje.

N°. 13. Doet zig de /^(2» Pö//, of de .

Poti- Vifch , op , dat wel een opgebla-
"^^"^oti.

zen Papegaeys-bekje gelykt.

Het IS kleen , en pas een vuift groot,

of als een witte-brood in 't langwerpig
rond, zynde 3 vinger-breed tufTchen bei-

de zyn zeldzame geele vinnen , die van
de flaart tot ontrent het oog loopen

,

en die zig byna als Jeruzalems- vederen
vertoonen.

De huid des zelf is, van de flaart aftot

het uicerfte van de bek , licht-bruin , met
fyne zwarte flippels over albezaeid j dog
oritrent de ftcert ziet men een opffaande

drie- hoek , die fchoon Orangie van grond ,

en zwart van omtrek is , en ter rechter

zyde, boven aan tegen de vinne, ziet men
ook zoo een Orangie half-rond, dat eerfl

een licht-rooden , en dan nog een zwar-
ten omtrek heeft, zynde dit Orangie ook
eenigzins flaeuw geftippeld.

De bek van deie Viich is kleen , dog
zeer rond , als die van een Papegaey , en
van binnen fchoon Vermilioen-rood , hoe-

danigen kring 'er ook om zyn zwart oog
loopt , dat een fpier-witten appel , en

buiten om nog een citroen-geelen en dan

nog een zwarten omtrek heeft. Ontrent

het oog loopt, van de linker na de rechter

zyde, als een fchuinze fpier- witte dw^ars-

balk , die tegen , en pas ter zyde dat

Orangie half-rond eindigd , zynde ont-

trent een Hroo breed.

Pas beneden het oog komt een kleene
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Ikan

Troeli.

Ikan"
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geele vinnè

van verw is, langs welk Orangie als twee

zwarte halve Maanen aan een dwars over

die witte balk loopen.

De lieert is ook geel, en in twcen ge-

deeld , hebbende ccn fyne zwarte om-
trek, gelyk ook 't ganlbh lyf.

Dit Vüblijc is uitnemend tot Water-

ViCch.

N°. 14. Vertoond zich de IkanTrocfi^

of de Vit, iool-ViJch.

Deze is wonderlyk fraey , vcrtopnendc

een Heerlykefchictering van fterk Goud-

geel, Zilver, en licht -Zee -groen tegen

een , van hoedanigen verw zyn ganlbh

lyf zoodanig is , dat de grond zich bo-

ven en beneden meell Zee-grocn, en van

binnen Zilver-wir, metGoud-gcelcblok-

jeris , Klaverbluadjcns , en andre lecke-

ninkjcsbezacid, vertoond.

Zyn oogen zyn bloed- rood , met een

geelen en zwarten appel , die gelyk als in 't

midden van Goud -geele Zonne- ilraalen

I N G DER

gepl

Ikan

Galoega.

_:plaatll is, tcrwvl men aan 't leneden-

deel van de kop , en aan 't boven-deel

van de geele vin tegen 't lyf aan , pas 'er

beneden, ook zoo twee bloed -roode

Ureeken verneem d.

Pas beneden ziet men nog een kleene

geele ; maar op de rug vertoond zig een

lange gedoomde opllaande breede vin
,

die boven een citroen-geele, tegen 't lyf

aan een licht-purpere zoom , in 't midden

een grond van Zee-groen , en daar boven

op verfcheide Goud-geele blokjens heeft,

overwelke men zwarte fyne llrcepen , als

traliën, verneemd, van hoedanigen maak-

zel , en verwe , ook de beneden -vinne

ontrent de ftaart is.

De lengte , en dikte van dit Vifchje

is, als die van een fpan-Biars. De llaut

vertoond zig Zee-groen en wit van ver-

we , en even eens , als een geopende

Waejer , zynde mede met zulke Goud-
geelc blokjens , als men op 't lyf ziet j

dog die wat meer na 't citropn-geel trek-

ken, geteekcnd.

In fmaak komt deze Vifch zeer na aan

onzen Baars.

N". if. Ontmoeten wy de Ikan Ca-

mail. Deze is als de kleene Spiering van

groote, fpigtig van kop , die Zee-grocn

en wit van verwe, rood vanoogcn, met
een roode keep beneden in de kop , van

lyf Hemels-blacuw , en rood van vinnen

en van ftaart is j dog over 't lyfgaan over-

langs twee roode ftrecpcn , ieder een ftroo

breed j dog die van de kop na de fleert

loopt, is wat langer, dan die wat lager

geplaatft is.

De Vifch in zich zelven is niet veel,

om ze te ceten, alzoo die wat flap valt.

N°. \6. Vertoond zig de IkanGaloega,

of de Verw - Fifch. Deze is van lengte

,

dikte, enfmaak, bynaalseenBnars, zyti-»

de Goud-geel van lyf, waar over van de
kop na de Haart toe vier roode Itreepen,

die een itroo breed zyn, over welke we-
der vier a vy f zeer fyne roode dwars- ftree-

pen loopen, die te zamen het lyf als mee
lange Ruiten bedekken , dat op het Goud-
geel llcrk aflleekt. Verder zyn de vin-

nen, de lieert (die twee-kluftig is) en al-

le de ftreeken ontrent den bek , en over
de kop gaande, medcfchoon-rood, hoe-
danig ook de buiten omtrek van het oog,
dat zwart, en diens appel wit is.

N°. 17. Zien wy de Ikan Loehang-Ba- ^'<'"

toe , of de SpeUnk - Ftfcb. Hy is ontrent
Baloc.

anderhalve vinger lang , twee duim
breed , en byna als het Vitchje , 't geen
by ons Meulenaar genaamd werd.

Hy is groot van hoofd, rood van bek,
(die wel na een Papegaeys-bes gelykt)

kleen , en geel van oogen , diens appel
ook rood is, boven op de kop , pas bo-
ven de oogen , heeft hy als drie horent- •

jes, die citroen-geel van grond, enzwart
van omtrek zyn.

Het ganlbh lichaam , van de bek tot de
ftaart toe, is afch-graeuw van verwe, dog
over 't zelve loopen vier breede donker-
bruine dwars-banden , de twee langfte,

voor , en de twee kortfte agter , van
welke de agterfte, nog een byzondre ci-

troen -geelen boven- zoom heeft, zynde
verder ieder van deze banden met ettely-

ke Orangie bollekens bezaeid , van hoe-
danigen verwe ook drie overlangze ftree-

ken aan de beneden -voor -vinne
, gelyk

ook nog de drie Klaver -blaadjens om
laag tulfchen de drie andre zyn, die zig
graeuw vertooncn. Ook ziet men aan de
derde of benedenfte overlangze Orangie
Itrcek van die vinne , daar hy eindigd

,

de hclfc des zelfs Orangie , en de buiten-
ike helft bloed-rood van verwe. '

Deze vin is boven ook met een donke*
re halve Maan van 't graeuwe lichaam,
van de kop (dat zich tegen de eerfle

dwars-band , ook als een graeuwe halve
Maan vertoond) afgelcheiden.

Op de rug heeft hy een groote ge-
doomde vin, die citrocn-gccl van grond,
endoor donker- bruine groote doornen

,

(die zig alle met hun gebogen fcherp na
voren keeren , en met 334 Oranje bol-

lekens boven malkandren bezaeid zyn)
onderfchciden werden. Beneden by de
ftaart is nog een kleen vinneken van die

zelve verwe , hoedanig ook zyn Haartje

aan 't einde is , daar 't zig als een franje

vertoond ; dog van de onderfte bruine

dwars-band na de ftaart toe (die kleen is)

zier men als nog drie half zoo breede

dwars-bandjes, waar van de twee buiten-

fte afch-graeuw , en 't middel fte citroen-

geel van verwe is y te voorfchyn komen.
Die
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Okgemeekf VISSCHENvah AMBOINA. if^
Dit is een zeer vet en lekker Vifchje,

^

ganfche lyf gefpikkeld , en geel
oogen j dog zwart van oog-appel.dat nu en dan nog al te krygen is,

N°. i8. Doet lig de Ika» jilferez Hi-

tam Hidjoe , of de zwarte en groene Faan-
drig op. Dit is byna als een wonderlyke

PampuS'Vifch^ van groote als een klecn

Botje j dog byzondcr zeldzaam van tee-

kening, en verwen.

Hy is kleen van bek , heeft byna als

ccn Kik-Vorfchen-kop, eengroot Oran-
gie oog met een zwarten kring; dog een

roodc en zWarten oog-appel.

De kop , en 't ganfch lyf , is flaeuw

2cc-groen en flaeuw-graeuw , dat wat
na den geelen trekt. Op het voorftcdeel

van de Vifch by de kop, enzynwamme,
vernecmd men veel zwarte ftreepjens en
vcrdeelingen , ontrent i^ duim-breed ver-

re, dan gaat 'er een brecde zwarte band
dwars over 't lyf, hoedanig cene men
ook ontrent i \ duim breed lager , bene-
den alle die Ruitkens, verneemd, wellce

twee banden na boven toe loopen , en
ieder aan de btyten-zyde als eenigc zwar-
te doornen hebben als of het tanden wa-
ren } alwaar zig die twee banden al ver-

der na boven toe vereenigen , aan de bo-
ven -kant flaeuw -geel van vcrw zynde

,

daar hy dan verder wel een kleene fpanne

ver in de hoogte als de ftreng van een
Vaandel, en boven aanalseenflaeuw-gee-

Ic breede lap van een zeldzame gedaante
vertoond.

Op het midden-lyf van de Vifch , tuf-

fchen die tweezwarte dwars-banden , ver-

neemd men weder de rechte grond van 't

lyf, zynde flaeuw-Zee-groen , en flaeuw-

fracuw , wat na den geelen trekkende j

og overal met fyne zwarte kleene over-

langze Ruitjens geteekend. Beneden de
laag/Ie zwarte band is weer de rechte

verw van 't lyf j dog alleen met fyne
zwarte dwars - graatjens , die zoo tegen
2yn geele breede boven-vin , en beneden
verder tot aan 't fyn geel breed flaartje

loopen , doorweven aan 't uiterfte van
welke ftaart zig als zwarte ftippels ver-

toonen.

Ontrent de eerfte zwarte dwars -band
boven, en ook pas 'er beneden aan 't lyf,

heeft hy mede twee kleene geele vinnen

,

diens graatjens zwart zyn. Ook heeft hy
nog een Hemels -blaeuwe vin , beneden
tufichen de twee zwarte dwars-banden,
die met eenigc groote doorns bezet is.

Het is een van de lekkerfte Vifchjens

,

die men hier heeft , gelyk alle die zoor-
ten van platte Vifch zyn.

Ikin N". lp. Vertoond zig een Vifch , by
fiTciffe. Jen Inlander met de naam van Ikan Kaf-

eaffe^ o£ dit Kafcajfe-Fifcb ^ bekend.
Het is zeer kleen , pas anderhalve vin-

ger lang , met een dikken buik. Goud-
geel van lyf, vinnen, en ftaart , over 't

UI. Deel.

van
Het

heeft een fpitze bek , die voor wat rond ^
als 't mond-ftuk van een Trompet, is.

Op zyn kop heeft het als een zwarte
Fluweele kalot of muts , en pas onder
zyn oogen een zwarten ftreek j en op 'c

lyf, van de rug na beneden toe ^ twee
breede zwarte vlammen , en dan boven
aan na de ftaart toe nog een vier kante
zwarten blok, al tezamen als fchoon Flu-
weel, hoedanig ook de buik is , dat aan
dit Vifchje in 't Water een wonderlyke
fchoone gedaante geeft j dog het is wat
wreed, en niet aangenaam van Vifch.

N°. 20. Leverd ons de Ikan BioU ^ tkaa

een Vifch, alseengemeene Spiering, uit. ^^®'*'

Hy is op zyn lyf flaeuw-Zee-groen , wat
na den licht- Hemels-blaeuwen trekken-»
dej over 't welke, van de kop af na de
ftaart toe, drie breede ftreepen gaan , van
welke de bovenfte licht - Purper -agtig,
en de twee onderfte rood zyn. De rug
is donker-Hemels-blaeuw , en de buik is

van de zelve verw , dog wel zoo licht.

Hy is kleen en rood van bek en oogen
hoedanig ook de kleene vinnen ontrent
de kop zyn > dog op de rug heeft hy een
groote opftaande lange gedoomde vinne,
die zich als een vlag van de Goud-geele
verw boven , Zee -groen in 't midden ,
en licht-Purper beneden vertoond , van
hoedanigcn maakzel , en verwen , ook
de beneden -vin ontrent de ftaart, hoe-
wel die maar half zoo groot is.

De ftaart is matig van groote, als een
kleen Wajertje uitgebreid , beneden
Goud -geel van grond} dog bovenaan,
cnaanwederzyden, Hemels-blaeuw.

Dit is een goede en fmakelyke Vifch.
N». 21. Vertoond ons de Ikan Babin-

tangy oiéit getierde Fifch.

Deze verfchild in groote en gedaante **"*•

niet veel van N°. ipj dog hy is donker-
graeuw van verwe , en met Hemelfch-
blaeuwe bollekens over 't ganfch lyf bc-
zacid , van hoedanigen verw ook zyn
fnuitje voor aan is} dog de kop (die bo-
ven wat ingebogcn is ) gclykt anders wel
wat na de kop van een Bofch-Verken,
hebbende boven 't oog (dat Orangie van
verwe is ) een bult , die al vry verheven
gelyk 'er wat verder na agteren nog een is,

maar die zoo hoog niet uitfteekt.

De vinnen en de ftaart zyn Orangie
van verwe i dog voor aan onder de buik
vertoond zig nog als een kleen Hemelfch-
blaeuw vinneken.

Dit is mede een lekker Vifchje, byna
van fmaak als onze Grundels.

N*. 22. Vertoond ons een wonderlyke y^j^j

fchoone en zeldzame Vifch , Ikan Batoe Batoe

Japon y of de Jafanfche Klip-Fifch , ge- Japoa»

naamd.
Yy Hy

Ikan

Babin-
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iHy heeft de lengte' van een voet ,
de

dikte van een fraejc'braellem , en een on-

gemeene groore kop , die byna wel na

een kloeke Oücn-kop gclykt..

De grond van de zelve is flaeuw-Far-

pet-vciwig. Boven op de zelve heek

hy een hoorn, die wel ?. duim -breed

lang i wat agter over gebogen ,
en ook

Purper -agtig van vcrwe is j dog aan de

binnen-kant is een Hcmcls-blaeuwe , en

aan de buitcn-kant een róode omtrek.

Zyn oogen zyn blocd-rood, den appel

is zwart en wk j dog de buiten-omcrek

der oogen Heracls-bkieuw ;
hocdanigen

brcede dwars- ilreep zig oofc beneden aan

de kop vertoond.

Den bek vertoond zig vry groot ,

met veel groote tanden bezet, zynde

als hy gefloten is, wat ilomp , naaft aan

welke zich een loodc , dan weer een

geele , dan weer een roode , en dan weer

een geele halfronde lyll, die na buiten

toe eenigc zwarte fpikkels half-Maans

wyze langs zich heelt , vertoond. ,

Daar na ziet men boven en onder twee

fcheidingen tuflchen den kop, en 't lyf,

die boven Hemels-blaeuw , en een ftroo

breed , en beneden rood , dog van ge-

daante als een boge is , langs welkers

binnen zyde zich eenige fpikkels ver-

toonen.

Dan doet zich 't boven - lyf zwart als

FJuwcel op , waar in zich een langwer-

pig rood vierkant blokje meteen Hemels-

blaeuwen omtrek vertoond , hoedanigen

fchikking van Japanfche verdeelingen

raen in 't beneden - lyf mede ziet , daar

men onder een groot drie-hoekig zwart

blok met een Hemels-blaeuwen omtrek

,

dan weer een roode, een donker- He-

mels-blaeuwe , en nog een roode fchuin-

ze flreep heeft , ieder van een ftroo

breedte, en elk met een lichte Hemels-

blaeuwe zoom bezet. TufTchen die roo-

dcn boge by de kop beneden , en tuf-

fchen deze onderfte roode ftreep , ver-

toond zig een licht-Purper-agtige grond,

met een licht roode en witte kleene vin,

die boven aan bloed-rood is.

, Als men nu van 't zwart boven-deel

des lyft na de ftaart komt , heeft men

cerft een roode halve kring , die wat

langwerpig is , waar tegen zig een andre

TIcht- Purper -agtige grond opdoet, in

welke zig na beneden toe als een lang-

werpige roode poort met een roode mid-

del-ftyl , en eenigc roode fchrapjens aan

weerzydcn van de zelve , op een witte

grond vertöonen. ' " '

Dan komt men aan de ftaart, dierede-

lyk breed uitgebreid ,
geel van grond

,

vol fyne zwarte graatjens , en van een

breeden zwarten zoom rondom , en met

200 een fyne zwarte ftreep in 't midden

nog voorzien' is j

ftreep zich weer
zonder graatjens

vertoond.

Boven heeft

•ontrent welke middel-

een

, maar
lichte geele grond

met ftippels

hy een brecdc geele

zwaar - gedoomde vin , die zig ais een

Zeil. uitbreid, hoedanigen vin hy ook be-

neden-, dog die veel kleener is, heeft.

Het is een fchuone Vifch , die blank

,

hard van Vifch , en byzonder zoet en
aangenaam van fmaak is.

No. 25. Vertpond ons de Ikan Nafiri^

'of de Tróiiipetter.

Dit is een Vifchje , van groote als w^^^

een gemeene Bot, of Pampus- Vifch Natiri.

ihebbende een groeten kop naevenmatig-

heit van zyn lyf, waar aan een kleene

bek met Icherpe tanden is , gelykende

eenigzins na 't mond (tuk van een Trom-
pet, dat zwart, als een V. geteckend is.

Verder loopt de kop wat ingebogen , en

dan weder wat hoog op, tot aan den rug.

Deze kop is verdeeld in drie byzondre
declen , die ieder byzonder van vcrwc
zyn. Het boven-deel is licht- Purper-

agtig (waar in een blaeuw oog , met een'

groote witte kring , en een zwarten appel

,

ftaat) het beneden-deel Hemels-blaeuw,
beneden het welke ten deelen ontrent

den bek , ten deelen tuflchen 't voorfte

beneden-deel van 't lyf , zich een Goud-
geele verw met eenige zwarte ftippels en
fchrapjes vertoond.

Daar na verdeeld zig het lyf ook in

drie byzondre verwen. Het bovendeel j-

van de kop tot de ftaart toe , is Goud-J
geel j gelyk ook de twee kleene vinnen

aldaar zyn , welkers boven Ite tegen 't lyf

boven aan, en ter zyden , een breeden

zwarten omtrek heeft.

De onder -voorbuik ^ die beneden te-

gen de kop aan komt , is donker violet

van vcrwe , loopcnde zoo voort tot' de

benedenfte voor- vin , pas voor by welke

zich een half bolicken , of ovaaltje ,'

fchoon-Orangic Tcrtoond , en pas daar

na een kleene hcele gedoomde vin, diens'

'doorns groot , vier in getal , en Hemels-

blaeuw van vcrwc zyn, tufTc Hen welke,

en de ftaart nog een kleene geclc vin is.

Boven heeft hy een groote opftaande

vinne, die geel van grond , en van zeven

Hemels -blaeuwc doorns voorzien, van

hoedanigen verw ook de halve kring, die"

't lyf van de ftaart fcheid ^ welke ook

redélyk groot , in tween gedeeld , en

geel van verwe is.'
..''

^

Dit is een Vifch , die by de liefheb-

bers zeer geprezen werd, en van een on- _, ^ .

-

gemeene zoete en aangename fmaak. '
'

''

No. 24. -Vertoond ons de Ikan Koe— ïkan

mng Moda^ of de lichi -geele yijch , zyn- ^^^^^
devanfraaak, gedaante, en lengte , als.

een gemeene Biarsi • '>,

I
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Ongemeene VISSCHENvAN AMBOINA.
Hy draagd zyn naam na zyn verw

,

die over de kop en 't iyf fchoon Citroen-

geel , met vier overlangze Zee - groene

lm al Ie ilreepen, welke van de kop na de

Itaart loopen
,
geceekend is, nemende de

onderfte haar begin al van den bek af,

dic ten deele met een fchoon licht -rood,

(hoedanig ook de oogen zyn) ten deele

met Zee-groen , (gclyk ook den bene-

den-omtrek van den bek) verdeeld is.

De beneden-vin is licht-rood , hoeda-

nig ook vyf van zyn doorns beneden, ge-

lyk de vier laatfte Citroen- geel zyn.

De boven- vin (die mede veel doorns

heeft) is ook Citroen - geel i dog de

doorns des zelfs zyn Goud-geel
,

gelyk

ook de bovcn-vin na beneden toe, en de

itaart (die zich in tvveen verdeeld, en re-

delyk breed vertoond ) van die zelve ver-

we is.

N°. zf. Doet ons Ikan IVarna l'Farna

Roepa-nja^ dat is, denveelverivigen f^ifch ^

zien.

Deze vertoond ons een fchoone ver-

mengeling van ilaeje tegen malkandren

fchooti - afllekende verwen. Hy is een

voet lang , en als een kleene Schelvifch

van dikte. De kop (die vry groot isj

gelykt zeer wel na een üfle-kop , zynde

donker- afch-graeuw van verw j dog bo-

ven op zwart, gelyk ook de rug is.

Zyn bek is vry groot, al mede als van

een Os, boven en onder wat omgekruld

,

rondom de zelve licht- Purper , van bin-

nen zeer rood , en pas 'er beneden wat
geel van verwe.

Zyn oógen zyn wit en zwart , en

den omtrek of de kring 'er om is opk
Purperagtig, en ontrent de oogen heeft

hy een Ucht bruine knobbel als een klee-

ne halve knikker op de neus.

Over het boven Iyf loopen vier Oran-
gie overlangze ilreepcn , tuflchen welke
zig van de grond van zyn huid ook drie

(of met de rug mede, vier) zwarte over-

langze rtreepen opdoen
,

gaande van de
kop tot 't einde van 't boven- Iyf, en tot

aan de ftaart , van welke de benedenlte

de langlle , en ieder ontrent een llroo-

breed , uitgenomen de tweede Orangie-

llreep van boven , die wat fmaller is.

Verder vertoonen zich drie witte lang-

werpig -vierkante opllaande blokjens
,

ten declen op de eerlle Orangie ftreep

,

en op de rug vervolgens , ontrent even

verre van den andre gefchikt , en van 't

midden van de rug na de ftaart toe, zyn-

de met fyne zwarte ruitjens geteekend.

Dus heeft men nog vier zulke blokjens

op de zwarte ftreep beneden de bovenfte

Orangie in deze ordre ftaan, dat zig ge-

durig als een van de bovenfte blokjens

tuflchen twee van de benedenfte in ver-

toond.

35y
Het onder-lyf van deze Vifch is fchoon

Zee-groen van de kop of tot de ftaart
toe, zynde verder het ganfch Iyf van de-
ze Vifch , zoo beneden , als boven over
die zwarte en Orangie banden of ftreepen

,

met fyne zwarte ftreepen geruit.

Alle de vinnen
, gelyk ook zyn bree-

de twee-kluftige ftaart, zyn Goud-geel
van verwe.

Ontrent de benedenfte agter- vin , pas
boven de zelve , ziet men een Ichoon
rood vlekje als een half ovaaltje.

Zyn boven-vin is redelyk lang, en van
negen grootc doorns voorzien.

Dit is een blanke harde Vifch , die
in fmaak de belle niet behoefd tewyken,
en veel aangenamer dan Baars , en vet-
ter, dan andre Vifch van die zoort.

N°. 26. Doet ons den Vifch zien, dic ,.

den Inlander IkanAdir^ qï de Adir- Vifch ^ Adin
noemd

.

Dit is ook een aardig Vifchje van ge-
daante en groote, als een kleen Baarsje j
maar van fmaak eelder, en lekkerder.
Het heeft een kopje, dat fpier-wit

van grond, vol zwarte groote ftippels,

en dat met een grooten zwarten kring van
't Iyf , en met eenen kleenen ontrent hcc
oog, half-Maans wyze , afgcfchciden ,
en dat van een kleen Verkens-bek je voor-
zien, 't geen van binnen flaeuw Citroen-
geel , hoedanig ook den omtrek van zyn
Hemels-blaeuw groot oog is.

De grond van des zelfs Iyf tot de
ftaart toe is wit , door zeven bruine
zwart gefpikkelde banden , een vinger
breed , onderfcheiden , tuftchcn ieder

twee van welke zig ook op de huid
zoo veel witte banden van de zelve
breedte, met Goud-geele groote ftip-

pels in reyen bezaid (van hoedanigen
verwe ook de vinnen , en fteert zyn

)

vertoonen.

N°. Z7. Geeft ons het gezicht van de ikan
Ikan Saleyer^ of de Sakyerjcbe Vifch ^ die Sakyer.

anderhalve voet lang , van dikte als een
groote Wyting , dog zeer vaft van
Vifch, ongemeen blank, en aangenaam
van fmaak is.

Hy is van gedaant by na, als een klee-

ne Konings-Vifch , zynde fchoon-blaeuw
van huid, en overlangs van de kop of tot

de ftaart toe met vyf Orangie ftreepen,
ieder een .ftroo-breed , dog op de rug
met een zwarten geteekend.

^yn bek is van binnen fchoon-Purper-
verwig, en dezelve, gelyk ook de kop,
even eens als die van een Koningi- Vifch.
Zyn oogen zyn wit > dog hebben een
blaeuwen omtrek , en beneden de zelve

vertoond zig een geel half-Maanken.

Alle de vinnen des zelfs
, (die kleen

zyn) gelyk ook zyn twee-kluftige ftaart,

zyn fchoon-Zec-groen.

Yy z N'.z8.
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N'. 28. Vertoond ons de Ikan Kipas,

oide Wajer-Fifch , alzoo na zyn Wajer-

agtige ftaart genaamd.

Deze gelykt wel een kleene Ikan Toe-

tombo , of Dooskens-Fifch. Hy heeft

een kleen Papegaeys - bekje , dat van

binnen bloed- rood is, van hoedanigen

verwe ook zyn twee vinnen , die bene-

den na agteren toe ftaan , zyn , van de

zelve verw is ook zyn oog , diens appel

fpier - wit is. V^an den bek af loopt de

kop wel twee duim breed fchuins op>

alwaar zich dan boven de oogen , een

roode zaag met Yzer-verwige tanden

vertoond , hoedanigen zaag (dog cenig-

zins van een ander maakzel) hy ook be-

neden halver - wegen zyn buik heeft

,

die even alsdebovenfte ontrent drieduim-

breed langj dog afch-graeuw van grond,

en vol roode fterrekens , die vervolgens

'er op ftaan
,

geteekend , is , loopende

beide deze zaagen, de eene in de hoogte,

en de laagfte na beneden, fchuins na ach-

teren toe.

Het ganfche lyf van dit lang-werpig-

rond Vifche is licht -bruin van verw,

zynde eenigzins zwart geftippeld j dog

een duim-breed van de Itaart is hy pek-

zwart , om welk zwart deel zig de itaart

als met een halve-Maans kring vertoond.

Deze ftaart vertoond zig als een fchoone

Jafanfche ronde Waejer , diens grond ,

wit is , uit negen tegen malkandren loo-

pende roode halve kringen beftaat , en

die aan 't einde zeer aardig na de buiten-

kant met zwarte ftippels op een graeuwe

grond , in 't midden met roode ftippels

op een witte grond als geborduurd , en

met zwarte tandjens als een torn-kant

bezet is , hebbende in 't midden , en ook

nog een vinger-breed nader aan 't lyf op

den zelven, nog twee dubble dwars-ban-

deii van roode ftippen ftaan , die een

ongemeene cierlyke en fraey - afftekende

ftaart uitmaken , behalven dat men ook

tegen zyn lyf, pas beneden de oogen een

kleene licht - Purperagtige vinne , die al

mede op zyn licht-bruine huid zeer aar-

dig afftcekt, verneemd.

Deze Viich werd mceft tot cieraad

gebruikt , en als een zeldzaamheid be-

waard > dog is , hoewel hy ook wel ge-

geten werd , tot fpyze de befte niet.

N". zp. Vertoond ons de Ikan Kar-

rea^ of de Karrea Fifch.

Deze is kleen , als een gemeene Ipie-

ring , citroen - geel van kop , lyfj en

fleert.

De bek is licht -Purperagtig van bin-

nen , en na boven toe ,
gclyk ook op

den rug. Hemels -blaeuw. De omtrek

der oogen is rood , zelfs zyn de oogen

zwart, en den appel is wit.

De kop is van 't lyf door een Hemcls-

blaeuwe ftreek , die met zwarte fync

ftreepkens geteekend is , onderfcheiden.

De vin tegen 't lyf , en onder aan den
buik, is rood en citroen -geel. By na

van de kop af, tot de ftaart toe , ver-

loonen zig, digt by den rug vervolgens,

negen kleene donker-blaeuwe bollekens,

wat na den zwarten trekkende , en even
beneden de zelve zeven kleene hartjes ,

die donker-graeuw van grond , enrondom
met een roode zoom bezet zyn. Pas be-

neden die hartjes vertoonen zig zeven
Hemels -blaeuwe halve Maankens , mee
het holle na beneden leggende , en ver-

volgens in de lengte mede onder ieder

hartje een , en onder de zelve ver-

toonen zich als agt roode Trommel-
kens met Hemels-blaeuwe vellen boven,
die zeer fterk en aardig tegen malkan-
dren affteken.

De verdre boven of beneden-vinnen zyn
citroen-geel , en op de doornen van zyn
citroen-geel kleen ftaartje vertoonen zig

drie reyen met zwarte kleene bollekens j

die op ieder doorn boven malkanderen 'er

drie , en in ieder dwars-rcy 'er vyf heb-

ben.

Het is een aangenaam fmakelyk Vifch-

je } maar vafter van Vifch als onze ipie-

ring.

No. 30. Vertoond ons de Pantsjoeri pants^
Ompan^ o(den aas-Dief. joeri

Deze Vifch is van lengte , dikte , en OmpanJ

fmaak , als een gemeene Baars , dog wel
zoo zoet van Vifch.

De kop , en 't heelc onderlyf van de
zelve , is licht - groen , beneden geruit

,

en verder 't boven -lyf fchoon Spaans-

groen, en gefchubt.

De bek is van binnen ten deelen rood,
ten deelen Zee-groen.

Van de neus afloopt een Purperc over-

. langze ftreep, een ftroo breed , na 't lyf

toe, in 't midden van welke zich 't oog
zeer rood , met een witten appel , ver-

toond. Pas beneden die ftreep loopt van
den bek een fmaller zwartagtige van de
zelve lengte. Even daar beneden loopt

van den bek na de vin , die midden te-

gen 't lyf is , een overlangze ftreek van
Orangie , gaande byna tot aan die vin

toej dog zoo , dat zig weer een breede

roode ftreek tuflchen dat Orangie , en
die paerze vin , van hoedanigen verwe
ook het benen -deel van de kop , die ia

zyn geheel vry groot is, vertoond.

Van die kleene paai'fche vin af loopt

weer een fchoone Hemels - blaeuwe

ftreep , een ftroo breed , die eenig-

zins in de lieert (die boven hoog en be-

neden bleek-groen is) eindigd. De bo-

ven-vin (die redelyk lang is) vertoond

zig geel, de voorfte onder- vin peerfch,

en de benedenfte Spaans-groen van verwe.
No.
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Bi roe

Laiigit

Koeto
Laoet.

Ikan
Tsjatsjin.

Ikan

Sengadji

Patam-

poewan.

N". 51. Leverd ons IkanBiroe Langit
y

oï <lc Hemels-blMwwe Fifch y uit.

Het fatzoen, en de groote van deze

Vlfch is even eens byna, als de Ikan Po-
tiy N°. I 5. befchrevenj verfcbillende al-

leen in verwe , en in zync verdre teeke-

ning hier en daar.

Hy is mede langwerpig rond , en wat
bol, Zee- groen van bek na de binnen-

kant , en van vinnen ( diens bovenlle als

een kleen Zeil is ) dog Hemels - blacuw
van kop, lyf, en ftaart. Zyn oogenzyn
bloed-rood, en den oog-appel Orangie,
en wit. De bek is even eens , als een

Papegaeys-bek , en de Vifch zeer goed
van fmaak , en voor al , om ze tot Water-
Virch te gebruiken, heerlyk.

N°. 32. Geeft ons een Koeto Laoet
,

o£ de Zee- Luis, te zien, zvnde een kleen

Vifchje , van kop en lyf byna , als een

Lootsje , of Zuigcrtje , dat zich by de
Huey houd.

De kop vertoond zig met veel vvon-

derlyke zee-grpene ployen , waar mede
hy vall blyfc kleven. Het oog is bloed-

rood, de vinnen , en de fleert zyn Zee-
groen en donker- blaeuw j de rug , en

buik, mede donker-blaeuw > dog het lyf

licht -blaeuw met zwarte ftippels. De
lieert is boven aan ook zoo geftippeld,

en heeft agter aan een breede donker
blaeuwe zoom , terwyl 't beneden-deel

van de ftaart licht-blaeuw is.

Het werd, mynes wetens, om dat het

wat wreed van fmaak is, niet gegeten.

N°. 33. Vertoond ons de Ikan Tsja-

Tsjin^ dat is, deWvrm-Fyfch; zoo om dat

hy de gedaante van een Worm , meer
dan vaneen Vifch, heeft, genaamd. Hy
is ontrent anderhalve vinger lang, gely-

kende wel na een dikke Zyde-Worm.
De kop is als een korte ingedronge Slan-

gen-kop.

Hy is Zee-groen van oogen , vinnen,

en ftaart, hebbende aan weerzyden voor

by de kop , en ook agter op de rug ,

twee zeer lange fmalle vinnen als door-

nen , die voor wel z a 3 duim - breed

lang , dog na agtercn toe korter zyn

Verder is zyn geheel lyf licht-paarfchvan

verwe , zynde van de kop af na de ftaart

toe, en tot aan den zelve, met Zee- groe-

ne en zwarte halve kringen , als fchub-

ben, geteekend. t/roj' ..•

Dit Vifchje is maai* tót cieraad , en

werd niet gegeten.

N°. 54. Zien wy een aardig maakzel

van een zoort van Pampus -f^ifch , Ikan

Sengadji Parampoeivan , dat is , de Herto-

gms- Vifch y
genaamd.

Het is als een groote Bot , met een

kleen Zee-groen Vogels -bekje , een

ingebogen , wat ftyl-oploopende neus

,

die elf bandjens , die al opgaan , heeft

,

van welk zich dat , 't geen naaft aan de
bek is , bruin-graeuw , dan weer rood ,

dan weer bruin-graeuw , en zoo al ver-
volgens, van verwe opdoet.

Daar na ziet men beneden , en ag-
ter de bek een grond , die Steen-graeuw
van verwe is. Langs de kop ziet men ,
van boven den rug af tot beneden aan
't voor lyf , een donker- purpre breede
dwars-band, in 't midden van welken zig
een Zee-groen oog, met een lichten Pur-
pren kring, en met een witten en zwarten
oog-appel, vertoond.

Van 't oog af na beneden toe ziet

men weer een Steen-graeuwen drie-hoe-
kigen grond, op welke zig een ksrtevia
vertoond , die boven aan fchoon licht-

Purper, dan met een Zee-groenen halven
kring bezet , en verder wit

van graaten

van grond
is , daten Purper -agtig

fchoon afftcekt.

Men ziet op zyn rug 10 donker- Pur*
pre doornen , en van de vyf cerfte af tot

beneden toe een lichte donker-graeuwen
grond, die eerft met zes fchuinze rechte
Purper-verwige ftreepen , ieder een vin-

ger lang , en een ftroo breed , loopende
dwars van 't oog na den rug toe, en dan
met nog zoo een itreep , die in cweenein-
digd, geteekend is, tegen welke laatfte

ftreep zig zes andre diergclyke , die van
de zelve dwars af na den buik gaan , ver-

toonen. Deze bruin-graeuwe grond met
alle die Purpre ftreepen is beneden aan
de binnen- kant , cn van boven tot bene-
den aan de buitcn-kant, als mede de rug
boven ook, rriet een breede Puipre zoom
bezet} dog beneden den zoom aan de bin-

nen-zyde, vertoond zig een Zee-groen
vinnetje, dat boven aan l'choon rood en
wit gémarmeld, van hoedanigcn verwe,
gelyk als of 't een fiaanje was, de verdre
Goud-geele beneden- vin nevens de bo-
ven - vin , en 't einde van zyn fraeje

Waejer-ftaart ook is, diens voorfte deel

al mede Göüd-geel, en mcD twee half

ronde Purpre banden, de eene in 't mid-
den, cn de andre na 't einde van de zel-

ve, onderfcheiden word..

Dit is een zeer lekkere Vifch , iecir

zoet, hard van Vifch , blank, cn onge-
meen goed . tot een Water-zode.

N°. 3f. Leverd ons eön, ongeroeené
fchoone vliegende Vifch ^ 'de' /('»» Ter-

bang fVarna Roepanja , of de' 'Oeel "Verwige

vliegende Vifch géijaaind. , '
• v

Deze is van groote , 'als een gemeenc
Haring , hebbende een dikken flompen

kop , die licht-Purpcragtig , hoedanig

ook de gedoomde breede bovenvin, mits-

gaders de agterfte beneden-vin (over wel-

ke een dwarlche Zee-groene ftreep loopt)

als mede de fteert van verw is. / i-'
^

Het is dik van neus, zwart van "oogdi

Yy 3
tact

Ikan

Terbang
Warna
Roepa-
nja.
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met een licht- Purpre kring 'er om , en

met een witten oog-appel. Van dit oog,

gelyk ook pas 'er boven , loopen twee

breede donker -Purpre ftreepen , twee

duim brced^verre na de rug toe en die

midden in een witte en geehgtige

grond twee Purpcre bollekens met een

zwarten omtrek toonen , hoedanige 'er

langs de rug nog ettelyke vervolgens na

de Haart toe loopen , waar in men ook

verfcheide der zelve hier en daar
,

gelyk

mede op 't lyf en de vleugels ,
gezaeid

vind.

De grond van 't lyf van de kop af,

tot de Purpere ftaart toe, is licht Goud-
geel, op de welke zig veel Purpre mer-

ken , als halve Maankens , ronde bolle-

kens, en meer andre teekenen, vertoo-

nen.

Boven, wat voor by de kop, ziet men
drie doornen , ieder een vinger lang

,

naaft een Haan.

Hy heeft maar twee vleugels
, gelyk

zy 'er gemcenelyk maar zoo veel heb-

ben i dog het voorfte deel , naaft aan 't

lyf, is zeer fchoon Goud-geel, vol Pur-

pre bollen en teekenen (die ook op 't ag-

terdeel te zien zyn) dog fchoon Zee-groen

van verw, en wel een derde van de vleu-

gel beflaande. Al deze fchoone verwen
geven aan deze vliegende Vifch

, (die

men zeer zelden hier ziet) een ongemee-

ne luiftcr , behalven dat hy ook uitne-

mend van fmaak , en zeer vet is.

Ikan N°. 56. Vertoond ons een JknnPcti^
Peti. of Kifl- l^ifch , om dat hy de gedaante van

een kleen Kifije heeft , en ook wel wat

na de toetomho-Vifch gclykt.

Het Vifchje (gelyk men ziet) is zeer

kleen , hebbende als een ftompe breede

Ofle-kop met twee groote horens , die

(gelyk zynganfche donkcr-graeuwehuid)

zwart geftippeld , en van oogen Zee-

groen is , hoedanig ook beide zyn geele

vinnen digt aan 't lyf zyn.

Het is , of 't agter twee pooten , en

tuflchen beiden een Katten- ftaart had.

Dit Vifchje werd , om dat men onder-

vinding heeft , dat het fchade doet
.,

noit gegeten.

De brui-
•^°- 57- Veïtoond ons de bruine Ja-

ne Jacob coh Evertzen^. die donker -graeuw van

Evertzen verwc, dog over 'tganfche lyf, de kop,
de boven-vin , en Itaart , met Hemels-

blaeuwe bollekens , als of 't fterren wa-

ren , bezaeid , van lengte als een groote

Baars, dog AVel zoo zoet en lekker van

fmaak , en ook zeer blank en vaft van

Vifch is,
. l'j.b;i

Van binnon in de bek is hy bloed-rood

na beneden toe , Zee-groen van oogen,

met twee zwarte kringen , en diens ap-

pel fchoon -Orangie , en ten dcclfn

zwart is. , ;, >

!

De vinnen (van welke de bovenfte ge-
doomd , en vry lang is) zyn van de
zelve verwe, als 't lyf j dog pas boven
de agterfte beneden-vin vertoond zigook
een weinig bloed-rood.

N°. 38. Geeft ons de Kakatoeha Ka' cacatoe-
pitano , of de Kakatoeha , die Kapitein ha Capi-

«, te zien. ^^^0.

Deze Vis is over zyn ganfch lyf, en'

alle des zelfs deelen , van een licht-Zce-

groene verwe , vol zwarte Ichubbcn ,

hebbende een dikken zeer ronden Pape-

gaeys, of Kakatoe's - bek
,
gelyk hy ook

daar na , en na de verw van de groene
zoort, dien naam drangd.

Ontrent zyn bek verneemd men eeni-

ge roode trekken, en aan 't beneden- deel

van zyn breeden kopookeenigefyne roo-

de Schrapjens. Hy is Hemels -blaeuw
van oogen, die eerll een rooden, en dan
nog een fmaller zwarten kring hebben }

dog de appel der zelve is fpier wit.

Het is een dikke bolle Vifch , van

groote als een kleene ^o\ , en zeer lek-

ker van fmaak. Zyn boven-vin is lang,

en redelyk breed , dog de twee , die hy
beneden heeft , zyn kleen.

N°. 3p. Doet ons de Ikan Bingkoe Ikan

zien, een Viich, die van lengte en dik- Bingkoe."

te als de Jacob Evertzen , en niet min
aangenaam van fmaak is. ,Dc licht-Pur-

pere kop vertoond byna die van een Os ,

hebbende een ledelyken^ grooten bek vol

fchcipe roode zwarte tanden, zynde zyn
neus, en bek van binnen Goud-geel. Hy
is ook geel van oogen, die een Zee- groe-
nen kring , ftaande tuflchen twee fyne
zwarte , hebben j dog den oog-appel is

Pek-zwart,

Van de zelve verwc van de kop zyu
ook alle de vinnen , (uitgenomen die by
de kop , die geel is) en de ftaart.

De boven-vin vertoond zig als een

lang opftaande Zeil , dat van de kop tot

ontrent de ftaart zich uitbreid , en daar

wat rond van 't lichaam af met een bree-

xlen rooden buiten-zoom loopt.

Ook maakt de ftaart , die Purpcragtig

en zwait geftreept van grond is , een

fraeje vertooning , alzoo zig die in een

vierkanten breeden zoom , die onder bet

breedft , en van binnen als met roode

Arabifche Letters befcbreven is, ver-

toond , dat een vry aardig gezicht geeft,

en zeer fterk aflleekt.

De grond van zyn lyf, van de kop tot

de ftaart toe, is graeuwagtig , zynde in

vyf deelen door vier fchuinze gebogens
dwars -vlammen gedeeld , van welke de

onderfte half geel en halfZee-groen dwars

inde lengte , d€ tweede bloed-rood, de

derde als de eerfte, en de vierde (die te-

gen de kleene geele vin by de, kop ftaat)

' als de tweede is. i.,-.,( ',

In
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f'Tn de bemedenfte eerfte verdeeiing van

de vyf, tiiiïchen de Ibart , en de eerfte

geele en Zee-groene dwars-ftreep, ver-

toonen zich een menigte van roode ,

Zee-groene , en Goud-gcele langwerpi-

ge en ooxronae,

Ikan
Kanda-
wari.

dogklccncr, bollckens.

ïn de tweede , en drie andre verdeelin-

gen , zyn zy alle weer Zee-groen , en

Goud-geel , dat een aardige fchakeering

maakt.

Zyn agterfte beneden -vin heeft zes

groote doorns , hoedanige men ook ee-

nigzins aan die beneden- voorvin ver-

neemd, die recht onder den naaften band

jlan de kop komt, al welke doorns bloed-

rood van verwc zyn , hoewel de grond

van de agterfte beneden-vin ook Purper-

agtig is.

Onder tegen de kop aan , en pas be-

neden de geele vin , die tegen de kop
komt, vertoond zich al een zeer bruinen

drie-hoek, die zyn Wam-ftuk uitmaakt.

N". 40. Vertoond ons de gcflerde Bot,

een kleen Klip,- Vifchje , dat wel een

Zee-Duifje nan zyn bek gelykt, die van

binnen een rooden zoom , en op zyn bleek-

Purperagtige kop beneden nog twee a

dné zulke halve kringen heeft , hoeda-

nig ook die kop verder van 't lyf, en

ook de beneden- en boven-omtrek van

dit Vifchje is. Het is Zee-groen van

vinnen en van oogen , die nog twee
zwarte kringen en een witten oog-appel

hebben. Deboven-vin (die redelyk lang

is) vertoond zig vooraan gedoomd. Het
lyf Van de Vifch is donker-Paarfch, zyn-

de vol Hemels-blaeuwe kleene boUekens,

die zig als fterrekens Vertooncn. Het
voorfte deel van de fteert is ook Zee-

groen j en' agter aan 'vertoond zig een

breeden rooden zoom , berieden de welke

nog als ccnigè geele fraenje afhangt. Dit

Vifchje is zeer goed toC Water-Vifch
,

even als de kleene Botjens , duur 't ook

zeer wel na gelykt, is redelyk blank, vaft,

én dik vAn. Vifch.

No. 41"',- Geeft ons den Ik.w Okara
,

0^ de Okara-Vifch ^ te zien.

Deze verfchild in lengte , fmaak , en

verwe over !iyrt ganfch lyf,' 'en al de^

zelfs dcélen , 'iliets van de Jacoh Ez-ertszen
,

dan dat de huid veel bruinder is , en dat

de Hemels-blaeuwe bollekens veel don-

kerder zyn, en dat hyook tanden inden

bek heeft , dié beneden wat geel en rood

van omtrek zyn, gelyk hy ook rood van oo-

gen is, die den geelen kring en ook zul-

ken appel hebben. De kop is ook mét
eenige roode trekken van 't lichaam on-

derfcheiden. Anders is hy, even eens,

als die Jacob Evertzen. " '•

.'^.
,

f,.

N°.4i. Zien \vy den'Jtf^afijidn'daivaraf

oï de Candaijjara-Vifcb

.

'

Deze vertoond zig zeer bol , en bytïa

als een Op-blazer, met een dikken buik,
dog eendeer kleenen Vogels-bek , die wat
Purperagtig is.

Het boven deel van dezen Vifch vanden
bek af, beneden langs het oog , en zoo
verder na de ftaart toe , is donker-bruin
en Purper gemengeld, hoedanig ook alle

de vinnen en de ftaart , hoewel de twee
agterfte zeer breede vinnen in 't vierkant
een fteen-graeuwen zoom hebben , die

men ook boven aan de kleene vin tegen
't lyf , en onder aan de fteert, als een
halve Maan van die zelve verw

, gewaar
werd. Boven 't oog heeft hy ook een
kleenen dog recht opftaanden vin, als een
hoorn , die donker-bruin ontrent de
breedte van een ftroo , en verder Steen-
graeuw is , behalven dat hy ook twee
reyen met donkre bollekens op die grond,
eerft drie, en daar na twee boven een in

twee fchuins afgaande verdeelingen
,

heeft.

Van de bek af, even 'er beneden ,

loopt een breede zeer donkere ftrcek tot

dicht by de kleene vin tegen 't lyf, be-

neden welke ftreek zich een lichten Steen-

graeuwen grond met zeer donkere lang-

werpig-ronde, en donkcr-gracuwe blok-

jens vertoond, die weder door een bree-

de donkerder band , die van de voorbuik
ha de kleene vin loopt , en die van de
zelve breedte, en met een, menigte klee-

ne donkere bollekens bezaeid is. , . afge-
fcheiden werd- ''.,!'!,

Daar puild de buik nogwe) i a 3 duimen
breed uit , alwaar hy fchuins , met een
drie-hockigéTnkeeping tuflchcn de zelve

ên de beneden vi« agter , .al^ afgefnedcn
werd. '

..
'

Dit ganfch onder-deel van deze Vifch

,

én zyn buik, beftaat uit agt lichc-graeu"

we, en zop 'veel donkere ftreepcii , die

ieder een 'ftroo -breed zyn , en van de
korte vin tegen 't lyf af tot aan de ftaart

o'vcrlangs zóoloopen, dat men eerft een
l.icht-graeuwe') dim een donfere , dan
weer een licht - graeuwe , dan weer een
donkere ftreep , en cjie ;tDo. vervolgens

heeft i dog die over den buik komen, zyn
wat omgebogen na de zelve , en allens-

kcns ook korter, , dan de eerfte ; maar
alle' in de lengte met donkere,-toljekens

bezet. :.,•., ( • „ .: ^>, T

Men kaa dezen Vifch eetejiv ook is hy
lekker i dog men moet eerft, eer^ aderkeu

*er uitnemen 3. dat iemand anders licht ver-

giftigen kan, waarom 'er ^celen,jOok een

affchrik van hebben. -jv/uDnu-n
N°. 43. -Komt ons de ïkaft JPfftri , of

dePrinccJfe-Vifcb^ voor. ,,
•;-

Deze is zeerliaey, mede een zoort

van Botrcn , of Pampus 7 Vifch , een

fpan groot , fraey breed , en Goud-geel

van grond over zyn ganfch lyf, kop, en
over

Ikatx

Poctri,
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over den ftanrt maar ten deelen. De kop ge-

lykt die van een Bofch - Verken , zyhde

^at kort, en dik, over 't midden van de

welke een brecde donker-Purpre dwars-

balk loopt , in 't midden van welke de

oogcn liaan , die geel van grond , Pur-

peragtig van appel , en iwart van om-
kringen zyn. Ue kop werd van 't lyf

door cenPurprcn haU-rond gaanden kring

onderfcheiden, alwaar iig op denGoud-

geele grond Van 't lyf, tuflchen die kring

,

en die breeden dwars-bilk, ettelyke Pur-

pre vlekjcns vertoonen.

Daar vettoond 2ig het ganlche lyf aar-

dig gefchubt , als of 'er geele Patrys-ve-

deren , met Purpre buiten - zoomen op

waren , die pas aan deze zyde van de

Haart , en ook aan de benedenlle agter-

vin met Purpere flippels eindigen , ter-

wyl zig de Iterk - gedoomde boven -vin

(die Purper verwig van doorns, geel van

grond, en verder als een geele fraanje na

den buiten-kant zich tot aan den ftaart met

ccn klccn rond uitftrekkende is) langs

en aan de rug mede met een Purpren

zoom , die na agteren toe ontrent de

ftaart vry breed is , vertoond , dat men
200 mede aan de agterfte beneden-vin,

ook met zoo een half-rond omgaande

,

ziet , heWsende van buiten als een geele

en zwarte fraanje , die men ook onder aan

de ftaart verneemd. Aan die beneden-

vin ziet men ook vier a vyf Purpre door-

nen, van welke verwe ook detw^eklcc-

ne vinnekens tegen 't lyf zyn.

De ftaart is voor aan Goud - geel van

grond, Purperverwig vanftippclen, dan

weer met een breeden dwars-band onder-

fcheiden, die wel na een halve Maan ge-

lykt , waarna zig weer de geele grond

met drie Goud- geele langwerpige vlek-

ken , en een fyne zwarte fchey - draad ,

waar aan als geele en zwarte fraanje fchynd

te hangen , vertoond.

Dit V^ifchje is ongemeen fracy van ver-

we , fterk van luifter , byzonder aange-

naam van fmaak , weerdig om van een

Princes , wegens zync fchoone verwe

,

gezien , en wegens zyn lekkere en onge-

meene blanke en vaftc Vifch gegeten te

werden.

!kan No. 44. Vinden vry Ikan Candiza, of

Candifa. de Candiza-Fifcb.

Deze is pas een band-breed lang, voor

wat dik van lyf, wat kleen en fcherp

van kop en bek , die van binnen , en

verder van buiten-omtrek van lyf, als ook

van oogcn, Purperactig-rood op een

Steen -graeuwe grond, hoedanig ook

het ganfch lyf van verw is , en over al

met kleene Purpcragtige roode boUekens

,

van de kop af tot de ftaart toe bezaeid is.

Alle de vinnen (welker bovenfte rede-

lyk lang is) en de ftaart , zyn van de zel-

Ure Purperagtigc roode verwe.

Het is een lekker Vifchje , dat vao
fmaak als onze Grundels is.

N°.4f. Vertoond ons de j'<?//èo/öf, een Ikao

Vifch, als een Papegaeys-bek , of by na Salkatoc,

als de Cacatoeha Capitano, N». 38. be-
fchreven j dog zoo rond van bek , nog
zoo groot van kop niet } maar zoo on-
trent van lengte, dikte, fmaak, cnuiter-..

lyke gedaante. •'

j

Hy is over zyn ganfch lyf fchoon Zec-

1
groen i dog van vinnen , en ftaart citroen-

geel , hoedanigen oog hy ook , met een
roodcn kring 'er ora , en ccn zwarten
appel heeft. n
De vinnen egter tegen en onder het ^

lyf voor aan (welkers voorfte rood is)

zyn Van een donker -groene verw , en
pas boven de agter-vin verneemd men
ook een weinig rood.

No. 46. Vertoond ons de Ikan Toete- Ik»*

toe, oi de Toetetoe-Fifch; een wonderlyk Toetca

maakzel , zeer groot van kop , en zeer ° '

wel ha die van een buiten-gemeen-grooten
Dolfyn gelykende.

De Vifch is een grootè fpan lang, en
vry dik na evenmatigheid van zyn lengte.

De bek is van binnen licht- rood , en dan
fterk Zeegroen rondom dat rood. Ook
is hy geel van oogcn , de buiten - om-
trek Zee - groen , al vry breed , en den
appel zwart Purper-verwig j dog 'c ge-
heel lyf, de kop , (die wat lichter is) en
de vinnen zyn licht-bruinj dog het lyf is

vol zwarte kleene fchubbetjens. Ook is

de kop met verfcheide zwarte fyne halve
Maanen als van 't lyf gefcheiden, terwyl
zich ontrent de neus als nog een kleen
valfch geel oog vertoond.

Hy heeft een groote lange dikke buik,
dietotaaneenfmalle onder-vin loopt, die

half-wegen 't onderlyf begind , en wcllcc

dan tot den ftaart toe doorgaat.

Boven op zyn rug, ontrent in *t mid-
den, vertoond zich een kleene opftaande

ros-agtige vin, als een bezaan-zeiltje, te-

gen 't lyf heeft hy nog zoo een kleene

vin , en onder aan de buik mede zoo iets

van die verwe. De ftaart is als een ge-
opende wajer, over den welken recht in

't midden een fyne zwarte ftreep loopt,

die by de kop al begind , en over 't lyf

gaat, ook loopen in den ftcert , terzyden

van die rechte ftreep , verfcheide zulke

fchuinze ftreepen aan wederzyden , hoe
langer hoe kleener na beneden toe , en
deze zyn ook ros-verwig.

Deze Vifch is zeer goed en fmake-

lyk tot fpyze.

N". 47. Vertoond ons de Coj'e Lamty
of de Zee-Coje.

Een Vifchje, dat kleen } maar aardig

van teekening , en verandering van ver-

wen is, die tegen malkandrcnwonderlyk

rpeelen.*^

Het

KoJ4
Laoc^

.
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Het 'gelykt wel een kleeri Zèc- Duifje' of de Geborduurde ViCch'. Deze

Ikan
Koelocr

Hidjoe.

Ikan

Soelang,

öf een Botje , hebbende een kleen Pape-
gaeys-bekje , dat boven Zee-groen , en
beneden citroen-geel is.

De grond van't boven-ly f is ook citroen-

geel. De vyf a zes wonderlyke imalle

vlammen , die van de bek na 't boven-

^eeFvan de kop, en na de bovcn-vin (die

Zee-groen van verw is) loopen , zyn
Zee - groen

j gelyk ook de vin tegen 't

lyfis } dog de beneden- vinnen zyn ci-

troen-geel , en verder is 't ganfch benc-

den-lyf, en ook de Ikart , fchoon He-
mels -blaeuw , zyndc 't lyf vol zwarte

llippels , en de Haart vol zwarte l'chuins

nedergaande graatjens j dog 't voorlle

deel van de llaart is citroen - geel , en

door twee dubble zwarte fyne banden
^

die geel van midden-grond zyn , onder-

fcheiden.

Het is van fmaak lekker
, gelyk al de

andre klip-Vifehjens van die zoort zyn.

No. 48. Doet ons de Ikan Koeloer Hi-
djoe ^ oï de groene Koeloer-Vifcb^ zien.

Dit Vifchjê IS als een gemeeneBotvan
groote, van fmaak als de Pampus- Vifch,
en nog wel zoo lekker, kort van kop,
fpits van bek (alsof het die van een Vogel
was) die van binnen rood, dan voor aan

donker- graeuw , wat na den 'blaeuvven

trekkende, Zee-groen van oogen , en
zwart van appel is. Van het beneden-

deel van de kop loopt een ftreek , van

een groote ilroo-breed na boven toe , en

zoo verder langs de rug , eindigende by

na ontrent de llaart met zeer breede vler-

ken , die zich daar boven , en agter aan

ook beneden , vry groot , en donker-

Purperagtig van verwevertoonen, zynde

die beneden vin, of vlerk, wat rond van

gedaante, en wat van de Itaarc afgefchei-

den. De vin tegen 't lyf voor aan is ci-

troen-geel (hoedanig ook de ftaart is)

maar de vinnckens aan den buik voor zyn
rood-agtig.

Het beneden-deel van de kop, daar het

buiten het oog , en buiten die dwars-

ftreep fpringt , is Steen -graeuw, verder

is het geheel voorlyf van de kop af, tot

rykelyk half wegen 't lyf, fchoon Zee-

groen , zynde met zwarte fyne flreepen

over al in de lengte en breedte geruit.

Tuflchcn 't voor- en agter-lyf komt dan

een fyne citroen -geele dwars -band, aan

weerzyden met een fyne zwarte ftreep

onderfcheiden. Dan krygt men'ionder-
jyf, dat donker- Hemels-blaeuw

, gelyk

ook zoo een deel van de Itaart is , die

dóór een geele band, (dieaanwederzydcn
door een zwarte fyne ftreep onderfchei-

den werd ^ van de ftaart afgefcheiden is;

dog over het agter - lyf loopt nog een
fyne zwarte dwars band in 't midden.

No. 49. Vertoond ons den Ikan Soelang ,

III. Deel<

is van
groote, engeltalte, als de Jacob Evert-
zen

, en even van zulken lekkeren
imaak

; dog hy is veel wyder van bek
(waar in hy vier groote tanden heeft, en
die rondom van binnen geel is) grootcr
van kop (die fchoon appel-bloezem

, ge-
lyk ook 't grootfte deel van 't boven-lyf,
tot ontrent tweeduim-brecd van de ftaart

^
is) en Zee-groen van beneden-lyf tot on-
trent twee duim-breed van de Itaart , en
die blaeuw van oogen is , die eenen geelen
breeden omtrek , en dan nog een zwarten
fynenbuiten-kring, nevens eenfpierwit-
ten Appel hebben.

Pas agter de oogen loopen in een half."
rond vier donker-Hemels-blaeuwe bolle-
kelis, die van binnen een geele ftip heb-
ben

, hoedanige agt in 't rond men nog
wat lager, pas buiten die groote kop op
een ftreek geele grond , die wat breed

,
en dan weer fmaller na beneden loopt

,

verneemd.

Pas boven die agt bollekcns vertoond
zig op de rug een donkere drie-hoek , en
een vinger-breed verder na agteren , al me-
de op de rug

, gelyk als een zwarte Za-
del

, twee duimen breed , die aan de
drie kanten meteen cietroen-geele lyft

,
waar op 1 3 even zulke bollekens gebor-
duurd ftaan, als omzoomd is,, zynde do
boven- zyde zonder zoom of bollekens

,
dog met een citroen-geele fterk-gedoorn-
de vinne gedekt , die zig agter aan ver-
breed, maardaar zich eerlt drie perken van
geel, tweeappel-bloezeme, daarna weer
een geel , en dan drie a vier Zce-groene
perken vertoonen, en die buiten afnog als

een geele fraanje van de hoogte af tot be-
neden na de ftaart toe, hebben.
Een duinirbreed van deze donkere Za-

del af vertoond zig ( terwyl de Appel-
bloezeme grond van 't lyf zig als een
band 'er tuftchen beiden opdoet) een an-
dre donkere dog langer breede ftreek

,

die van de rug tot aan deZ^e-groencbuik
loopt , zynde ontrent een duim boven
en onder breed 5 dog in 't midden wat
breeder, en van de rug af, aan wederzy-
dcn en onder , met een geele zoom , op
welke al mede 18 zulke donker-Hemels-
blaeuwe bollekens geborduurd zyn, om zee.

De verdere vinnen van dezen Vifch
,

(hoedanige hy 'er nog twee kleene on-
trent het midden , en een agter ontrent
de ftaart heeft ) zyn citroen - geel , van
hoedanige zeer fterke verwe ook het ag-

ter- deel van dezen Vifch , ontrent z duim-
breed van de ftaart

, gelyk ook de ftaart

zelf is i dog dat agter-deel, en de ftaart,

zyn overal vol met deze bollekens , be-
halven daar de ftaart van het lyf door
een fyne zwarte ftreep onderfcheiden

werd, bezaeid.

Z z N". ƒ0.
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LoWd ^°- f°- ^°^^ ^'S ^^^ ^'"^^' Koening ,
j

zwart, en licht-biaeuw van omtrek, dan

KoeninV dat is , \ geel kreeftje ^ op; dog het I met een brecdcn witten, en dan nog met

verlchil , tuflchen de gcmeenc , beftaat

alleen in het licht-fchoon rood , en 't heer-

lyk Zee-groen , dat zig over 't ganfch

lyf, onder de roode dwars-banden, en in

des zelfs vinnen agter , nevens een Hecr-

lyke gcele zoom om die lange blaadjens

rdie fchoon en glimmend- zwart zyn 1

"wonderlyk fterk opdoet , bchalven dat

zy ook zeer lekker om te eeten zyn.

Il(jj,
N°. fi, V'^ertoond ons diC Ikan Djam-

Djamban ^^« » of de Secreet , anders ook de Gal-

liom-Vifcb , die zeer lekker van fmaak,

en onder de gcmeene VifTchen al befchre-

ven is. Dog deze is hier om zyn fchoo-

nc verwen en aardige teekeninggeplaatlt.

De groote en 't maak zei van dezen Vifch

is als een Leer- Viich , of als een Bot -,

hebbende al vry wat gelykenis na N°. 18

en 4j in opzigte van de platte gedaante

van den Vifch.

Hy heeft als een grooten Oflen- kop
,

die donker- graeuw van verwe , en met
verfcheide licht -blaeuwe en Orangic

ftreeken boven en beneden zyn groote

oogen , en ook met een Orangie fynen

trek van binnen in zynen getanden Pape-

gays-bek onderfcheidcn is.

Pas boven de neus loopt de kop wat
gebogen in , en dan weer rond , tot aan

zyn citroen-geele boven-vin, die met 10

Orangie-doornen bezet is, op.

Zyn vin tegen 't lyf, en onder zyn

een grooten licht-blaeuwenbrcedcn kring

omzet , en wit van appel zvn) Ichoon don-

ker-blaeuw van boven-lyf, en verder zeer

licht-blaeuw van onder-lyf en buik , die

zig al vry verre en zeer rond uitzet.

Het beneden - deel van zyn bek loopt

van voor af tot aan de donker -blaeuwe
vin tegen 't lyf (die boven aan hcht-
blaeuw is) met donker-blacuwe; en zeer

licht-blaeuwe llreekcn tegen een, en is,

voor al na die vin toe, vol traliën.

Dus heeft hy voor en achter nog zoo
een kleenen, en boven op de rug een Herk-

en vry lang-gedoornden opltaandcn vin, die

licht-blaeuw van grond , en donker-

blacuw van doornen is, hoedanig ook de

andere vinneken zyn.

De ftaart (die zig rcdelyk groot ver-

toond ) is licht-blaeuw van grond ; dog
door veel donker- blaeuwe recht -neder-

gaande graaten onderfcheidcn.

Het is een van de fchoonfte en lekker-

fte Viflchen tot fpyze , diê het naafl: in

fmaak , en maakzel , na een zwarte Ba-
bara gelykt, hoewel hy nog wel zoo blank ,

en wel zoo vaft van Vifch is.

N°. f 3. Vertoond ons den ZtiïwZla/W, \\^n

of de Stok • Fifcb } dog die zeer veel in Kajoc.

Hcerlykheid van fmaak , vetheit , en
blank-heid, van onzen dorren Stok- Vifch
verfchild.

Hy is van lengteen dikte, alseengroo-

1

I

kwabbe tot aan 't lyf, zyn daar al mede
]

te Schelvifch , rond van kop en bek ,

donker-graeuw van verwe, gelyk de diens grond fchoon Zee-groen van ver-

oogcn zwart, en met een licht-blaeuwen
{

we, dog met cenige licht- Purperagtige

Toe-
tetoe

Toeha.

breeden kring omzet, en van eenen wit
ten appel voorzien zyn.

Het ganfch lyf van dedonker-graeuwen

rug af, tot aan denftaarttoe, is metdon-
ker-graeuwe en Orangie overlangze ilree-

pen bezet, d ie een fmal ilroo breed , en naart

malkandren zyn. Dan ziet men een don-

ker -graeuw j dan weer een Orangie
flreep, en zoo vervolgens tot aan den ron-

den beneden-vin agter liaan , die wat rond-

agtig
,
gelyk ook de boven-agter-vin bo-

ven op, als met een Orangie fraan je rond-

om bezet is , hebbende deze Vifch pas

boven zyn beneden -agter -vin nog een

kleene gedoomde , die citroen - geel van
grond is , en Orangic van doorns , die maar
drie in getal zyn.

De ftaart vcitoond net een ronde Ja-
panfche Waejer, die uit zes breedc Oran-
gie buiten- en vyf lichter binnen-krin-

gen , die als halve Maanen tegen een

loopen, beftaat.

No. f z. Leverd ons de Toetetoe Toeha

^

o^ de oude Toetetoe ^ uit. Dit is een Vifch

,

die anderhalvcn voet groot, van breedte

als een groote Braaflem, dik , rond, en
groot van kop, groot van oogen (die

ftieeken ontrent den bek , en ontrent de
oogen , en dan met een licht-rooden fynen
ftreck van 't lyf onderfcheidcn is.

De oogen zyn rood , hebbende een Ci-

troen-gcelen omtrek , een witten appel,

en ter zyden na den bek toe als twee
Purpere rondagtige lapjens 'er aan , en
op de rug ziet men zes donkere vlam-

men , met een lichten zoom bezet , en
die boven breed zyn en onder Ipits toe»

loopen , ftrekkcnde de drie eerfte en
grootfte zich byna tot den buik uit > dog
de drie agtcrfte werden allcnskens fmal-

ler, en korter.

Het lyf is citroen-geel, en Zee-groen,

met Goud -gcele vlekken hier en daar ,

en overal , tot de ftaart toe , van eene
verwe, en met fyne zwarte ruiten bezetj

dog van de vierde donkere vlam na agte-

ren loopt een Purpre ilreck , diceenftroo

breed , met een fyne zwarte zoom om-
zet, boven als afgefneden , onder rond,

en met zwarte fchubbetjes geteekend is.

Verder zyn de kleene vinnen voor, en

de ftaart , Goud - geel , welke laatfte tot

beneden toe zeer fracy geteekend ; dog
met een lichtenPurprcQ zoom aan weder-

zydcn bezet is. Bo-
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Boven op den rug heeft Iiy een lange

opil.uinde en zeer ilerk - gedoorndcn vin-

ne, diens doornen zwart , en in 'r mid-

den ook , even eens als of ieder Paar

doornen een H uirmaakten, geteekcnd
,

en die van grond in 't beneden-deel van

ieder H Hemels-blaeuw , boven citroen-

geel, en tuiTchen ieder ti Zee-groen van

Acrwe zyn , dat een fclioone mengeling

van verwen vertoond, en aan deze V^ifch

in 't Warer een wondcrlyke fclioon-

fchitterenden glans, by zoo veel fterke cou-

leuren tegen een, geeft $ dogdebeneden-
agter-vinne, (die mede Ilerk -gedoomd
is) is voor aan Goud-geel, en wat meer
na buiten toe citroen - geel , lerwyl de
doornen zwart van ver<ve zyn j maar
men ziet irk de zelve die aardige teeke-

riing en verfcheideniieid van verwenniet,

als wel in de boven-vin.

N°. f4. Komt ons de IJca» Mtta Am-
pat , dat is , de Fifch met lier oogen

,

voor.

Dit is eeri Vifcliie , van groote en

maakzel, als ee* gemeen Baarsje , kleen

van bek, redelyk groot van kop, en wel-

kers grond (gelyk ook het ganfch lyf tot

de llaart toe) citroen -geel van vervve,

hoewel den bek en de kop boven en on-

der 't oog met eenige licht Purperagtige

Itreeken onderfcheiden is.

De wamme , en een deel van de rug

pas boven de kop , by 't begin van zyn

vin op den rug, en een grooten duim ver-

der na 't agterdeel van die boven-vin ,

zyn fchoon Zec-groen, en daat op alleen

vertoonen zig klcene fchubbetjes, zynde

dit Zee-groen met een Purperagtigen

zoom van buiten omzet.

De oogen van dezen Vifch zyn Zee-

groen met een Orangie kring 'er om ,

en hebben eerien witten appel ; dog het

zeldzame in deze Vifch is , dat hy nog
twee valfche oogeri, wel zoo groot , als

de rechte , en die vlak onder 't midden

van de boven-vin, tuHchen die twee

Zee-groene gefchubde plekken in, Itaan

heeft, en dat weder met dit verfchil van

de rechte oogen , dat deze valfche Pur-

peragtig van verv/ , dog Zee-groèn van

buiten - kring , en wit van appel zyn.

De vinnen tegen 't lyfvoor, endeftaart,

zyn donker- Hemels-blaeuw ; dog de bo-

ven en onder- vin op de rug is Purper-

vervvig, met een citroen-geele zoom bo-

ven, en fterk van doornen, die vry lang

en zwart zyn.

Van de kleene vin voor tegen 't lyf,

en van de Zee-groene gefchubde wam-
me , loopen twee ftreepen , een half

ftroo breed , tot ann de ftaart , die Pur-

peragtig van verw zyn , hoedanig ook de

/baart van 't lyf met zulkeii band onder-

fcheiden
,

gelyk ook de buik onder zoo

Ikfin

SeiiWrt

geteekend is; dog boven de bovenfte de-
zer twee Parpre flreepen ziet men als

esnigc Arabifche Letters, of zwarte Hip-
pen van de vin af tot de ftaart toe , dat
op die citroen- geele grond zig aardig ver-
toond.

Dit Vifchje is zeer goed en fmakelyk ,

om het tot een lekkere Water - zode te

gebruiken.

No. ff. Doet zich de Ikan Seythan
Merah , dat is , de Roode Duii-eh - Vilch

,

die zeer wonderlyk van maakzel en ver- Mc"*i-

wen is, op.

De Vifch is wel \ voeten lang , waar
van de kop wel een derde uitmaakt, zyn-
de zeer groot, dik, vervaarlyk van aan-
zien , en wel wat na een Paarden-kopgc-
lykendc.

De grond -verw van de kop en 't lyf

trekt na den ros-graeuwen , zynde de
kop en de bek (die vry wyd open Haat)
met een groote menigte van roode
ftreeken en vlammen met blaeuwagtigc

geteekend do2 voorfmalie zoomen
aan den bek ziet men aan wecrzyden et-

telyke roode ftippcls vervolgens ftaan
,

en tuiïchen die geilippelde boven- en
onder -bek vertoond zig een Zee-groen
blad , byna nis een klaver-blad , 't

geen na de opening van de bek toe wat
rood is.

Beneden den bek in 't midden , en na
agter ontrent de voor -vin tegen 't lyf,

ziet men eenige dunne blaeuwe ftrengen,

als zyne baarden, afhangen.

De oogen zyn fchoon-rood , met een
breedcn Zee-groenen kring, eneen zwar-
ten appel, vertoonende boven een fmallc

en beneden een breede donker- violette

fchaduw, door hoedanigen ftreek , vin's-

gewyze, ook de kop van 't lyf eenigzins

pas boven de voorvin onderfcheiden werd;
Deze voor- vin is Goud-geel, zynde

boven fchoon-Zee-groen ^ en in 't mid-
den met een fchoon-rooden fmallen ftreep

,

die na beneden gaat, geteekend.

De boven-vin is Goud-geel, zeer lang,

en breed als een zeil , beginnende zeer

breed van de kop af, en allenskens tot

aan de ftaart toe tot op een ftroo-brcedte

verfmallende , zynde voor aan met een

blaeuwen fmallen zoom bezet , en verder

met fyne roode en allenskens korter

werdende ftreepen , ontrent een vinger-

breed van een, geteekend.

De onder-vin is van de zelve verw, en
teekening, van roode dwars - ftreepen >

dog ontrent een derde-part zoo lang, txi

ook zoo breed niet, tuffchen welke , en

de Goud - geele voorvin , zig 1 5 blaeu-

we doorne als korte tanden vertoo-

nen.

Het ganfch Ivf over boven en bene-

den , van de kop af tot de ftaart toe , Js

Zz z hy
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hy met roode fmalle dwars-llreepcn , die

onder met een ander itieepje aan e^n valt

zyn, gcteckend V dog m de lengte ver-

toonen zig , van de kop af tot de ilaart

toe, boven en beneden , of ontrent in 't

midden, en een duim breed van malkan-

deren, twee donker-roode ftrecpcn, die

ieder aan hare buitcn-zyde , de bovenlte

van de kop aftot de Ihart toe, en debe-

nedcnlle tot half wegen 'tlyfmaar, met

zulke blaeuwe doornen als tanden ge-

teekend zyn. De Itaart is fchoon Zee-

groen , hebbende onder een roode en

geele fraanje , en boven aan een roode win-

kelhaak tot onderfcheiding van de zelve

van 't lyf.

Dit is een drooge onfmakelyke Vifch

,

en die ook dikwils op zyn Indifch

krimpt , of als een Huk Hout van hard-

heid , dat de reden ook is , dat hy zeer

zelden gegeten werd.

Tk weet niet , dat ik oit wonderlykcr

Vifch, dan dezen, gelyk ik dieookmaar

eens kon te zien komen, ontmoet heb.

No. f 6.
Vertoond ons den Jkan Nafiri

Kitsjil .y oi^c kieeneTrompet-Fifcb.

Deze is langwerpig-rond van lyf , dik

en rond van buik ^ donker-blaeuw , en

vol kleene fchubben over 't ganfch lyf,

en de kop, tot aan de itaart toe.

NDELING DER

Ikan

Tina.

De bek is zeer kleen , en byna als 't

mond-ftuk van een Trompet , van bin-

nen geel , en boven van de buiten om-

trek rood , hoedanige breede kring ook

om zyn Hemels -blaeuw oog, dat een

zwarten appel heeft, loopt , hoewel hy

buiten den grooten omtrek der oogen nog

een Goud-geelen buiten-knng heeft. De
kop loopt wat fteil en hoog op , en 't

kort lyf verfmalt eerft byna agter.

De vin tegen 't lyf, en de Itaart ,
ge-

lyk ook de zoom van den vin op den rug,

en die beneden ontrent den itaart ilaat , is

rood, gelyk ook de doornen der boven-

vin , en de twee doornen pas boven de

beneden-vin na agteren toe zyn j dog de

grond van de boven- en beneden-vinnen

(alleen, die tegen 't lyf Haat , uitgezon-

derd) zyn citroen- geel, hoedanig ook de

fleert van 't lyfmet zoo een fmallen band

,

gelyk ook de kop van 't lyf met eenige

zulke fync ftrecken onderfcheiden is, be-

halven dat 'er ook van de kop af tot de

ftaart toe, en ontrent midden over 't lyf

mede, zoo een fyne citrocn-gecle ftreep,

pas boven de roode vin tegen 't lyf, loopt.

Het is een zeer lekker, envall Vifchje,

't geen in fmaak geen ander behoefd te

wyken.
N°. f7. Ziet men den Ikan Tina , of

de Tina - Vifch , die ontrent eens zoo

groot, als de kleene Trompetter, en me-
de byzonder goed van fmaak, zoet, valt,

en blank van Vifch is.

Hy heeft een klecnen kop na zyn dik
rond opgeblazen lyf, dat even , als de
kleene Trompetter , agter ontrent de
ftaart allenskens fmaller werd.

Zyn bek gelykt wat na die van de Caca-
'toeha , zynde van binnen licht-blaeuw.

Verder is de kop flaeuw - Zee - groen en
flieuw-Purper gemengeld, en gelchubt,

gelyk ook 't ganfch lyf tot aan den ftaart

zynde de boven -hclfc citroen- geel ,

(met een overlangzen fmallen Purperen
fchey-flreep van den kop tot den ftaart toe

onderfcheiden, en de beneden-helft don-
ker-Zce-groen van vervve. Alle de vinnen

(gelyk ook de wamme) zyn licht Purper
van verwe ; dog de bo\ cn-vin is ftcrk-

gedoornd, daar de agter-vinncn aan we-
derzyden voor aan maar een groote , en
verder niet, dan fyne doornen , die alle

zeer zwart zyn, hebben. Ook is de bo-
ven- of buiten- zoom van de opftaande

vin op den rug een ftroo-breed blaeuw-
agtig j dog die .buiten zoom der twee-
agterüe beneden- vinnen is citroen -geel,

hoedanig ook het binnen - deel van de
twee-klultigefraeje ftaart geteekend is , die

boven door een licht-blacuwe halve Maan
van 't lyf, en dan met twee neergaande
zoomen aan weer-zyden , en onder met
zoo een Purpre zoom , te zamen een aar-

dige drie -hoek makende, óndcrfchey-
den is.

Het oog van dezen Vifch is Zee-groen,
hebbende eerft een Goud-geelen en dan
een Stcen-gracuwen buiten- kring j maar
een zwarten kleenen appel.

N». f8. Vertoond ons den Kipas Ja- „. .
r V ri rt

C J KipaS
pon, oi JapanfcheH'ajcr. jjpj_

Dit is een fchoone Vifch , ontrent een
voet lang , en vry dik na zyne lengte

,

dog wonderlyk fraey van ver\ven , hoe-
wel die zoo wat kakelbont op zyn Ja-
paufch met breede vlekken en ftrecken

verdeeld zyn.

De kop (die byna een derde van 't lyf

uitmaakt) is ongemeen groot en dik, ge-
lykende wel wat een ülifants-kop. De
grond is donker-Hemels-blaeuw van ver-

we , zynde van boven af met een fyncri

citroen-geelen ftrcek , die beneden bree-

der werd , van 't lyf afgcfcheidcn j dog
zoo, dat zig dan nog een deel van 't lyf.

I

tot beneden toe , met de wam mede

,

Hemels-blaeuw vertoond , waar op men
in 't boven - deel zes citroen-gecle boUe-
kens, twee en twee boven een , dog de
twee laatfte enkeld boven malkanderen
geplaatft , gelyk men dan verder het
middel -deel van 't lyf, van boven af tot

byna beneden toe, zich als een Zee-groene

gcfchubde Zadel met een fyne citroen-

zoom vertoonen ziet.

De bek van dezen Vifch is fcherp , en
gelykt wel wat na die van een Vogel

,

zynde
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halven kring mnakt , en rondom

nog twee diergelyke

een voor een , dan twee ne-

zyndc van binnen licht-Purper en zwart
geftreepc -, dog van buiten-omtrek Zee-

groen. De neus die wat inbuigt , loopt

hoog en rond op tot aan de boven-vin,

maar van de inbuiging van de neus loopt,

pas onder 't oog een, overlangzefchuinze

llreep, die ontrent een pink lang , byna
zoo breed , en die aan de eene zyde na 't

oog toe bleek - Purperagtig , en na de

andre zyde rood is , eindigende ontrent

de wamme, die Zee-eroen , en roetroo-

de groote nippen overlangs geteekend is.

Het oog is donker -graeuw met een

fynen zwarten , en daar na met een breeden

rooden kring, die met citroen -geele

hairkens, en van een witten appel voor-

zien is.

De bui k is flaeuw Orangie van verw , en
vertoond zich eerfl: wat breed , als een drie-

hoek, en daar na, onder die Zee-groene
Zadel,met een fmalle {lrook,die zig daar na,

tot de flaart en boven-a"ter-vin toe, als

een breeden doedel-zak vertoond, henen
loopende, op walken voorgrond, onder die

vin ontrent 't midden -lyf, men vier ver-

gulde boUekens , byna als een ruit , ziet

,

en dan verder, wat meer na 't begin van

die zak toe , eerll

boUekens
vens een, en dan nog twee andre 'er bo-

ven , dan boven deze weer drie in een

dwars- rey, en dan nog drie andre zulke

vergulde boUekens in een drie-hoek , zoo

,

dat 'er een boven komt, verneemd.

De vin tegen 't lyf voor is rood en wit

met grove roode graaten , en boven aan

ook rood en wit ; dog beneden de wam-
me , aan de buik, vertoonen zich twee
roode lange ftckels , als ook nog wat
rood in 't midden van den buik , alwaar

zig ook een kleene gedoomde vin , die

ten dcelen eerft Purperagtig , en verder

na beneden bloed - rood , en dan weer
Purperagtig , hoewel de regte agter be-

neden-vin (die zig zeer breed en rond

vertoond) geel van vetw , en met een

Heerlyken Zee -groenen zoom rondom
,

en langs de buik, omzet is.

De boven-vin (die byzonder fterk en

lang-gedoornd , en dat wel voornamcnt-

lyk na agteren toe is) heeft een licht-

Purpren grond j dog de doornen zyn ci-

troen-geel van grond , rood van buiten , en

zwart van binnen-omtrek. Ook vertoo-

nen zig drieGoud-geele boUekens opeen
rey , en een voor aan 'eronder, in het

midden tufTchcn de zes voorfte en de vier

agterfte doornen in.

De agterfte boven-vin is mede geel.

Dan heeft men een donker-blaeuw voor-

deel van den ftaart , ter breedte van een

duim tuflchcn twee citroen - geele halve

JVIaanen ftaande, van welke de buitenfte

na 't breede van de ftaart , den grootften

en rondom meC
zwarte ftippcls omzet is.

De ftaart zelf verder vertoond een
ronden Japanfrhe Wacjcr , waar na de
Vifch genaamd word, dicZee-grocn van
vcrwe, dan met een donker-blaeuwelyft
onderfcheiden, verder geel, en dan weei
Zee -groen van fraanjc is, vertoonende
zig de geele fraanje aan ieder zyde met
een kleenen fcherpcn hoek , tuftchen welke
beide zig 't onderfte Zee- groen zccrfraey
vertoond. Dit is een wonderlvkefchoone
Vifch van teekening , en ook heerlyk
van fmaak

.

.,
.

.

van Vifch.

N".
J-p.

zeer zoet , vaft , en blank

Leverd ons den Corhilhi uit.

Dit is een Vifch , als een kleene Braaflem
CorMia;

van groote, breedte, dikte, en byna
ook zoo van fmaak ; dog wel zoo vaft
van Vifch , en ook wel zoo vet.

Hy is groot van kop , die fchocn zeer
licht-Purper is.

De bek vertoond zig als die van een
Papegaey , zynde van binnen flaeuw-
geel , hoedanige verfcheide fyne kromme
ftreeken zig rondom zyn zwart oog
vertoonen , dat een Purperen breeden bui-
ten-kring

, en ook zulken appel j dog
dan nog buiten om den Purpren buiten-
kring een fynen zwarten omtrek heeft.

De kop werd van 't lichaam door een
breeden geelen band , die op een pink-breed
na tot beneden loopt, gefcheiden. Op die
band (die aan weerzyden een zwartagtigert
zoom heeft) ftaan drie zwarte boUekens
boven een , hoedanige drie leggende ne-
vens malkanderen in een rey men ook
beneden in een verdeeling

, (die wel een
Oflen-hoorn gelykt , en blaeu wagtig-Zee-
groen van verw, en met een en zwarten
zoom bezet is) verneemd.
Het verder lyf van dezen Vifch is, tot

aan de ftaart , in verfcheide vakken van
verfcheide verfchillende verwen , van
welke de middelfte de groot fte en breed-
fte

, en de onderfte de kleenftc en de
fmalfte zyn, verdeeld.

Na dien geelen band met idc drie zwarte
boUekens volgt een licht -Purperagtige,
van boven tot beneden , die wat breeder
en onder en boven twee-kluftig is , zynde
aan weerzyden met eenen zwarten zoom
bezet, enby de openingen geel van verw.

Daar na volgt de grootfte en breedfte,
die ontrent twee duimen breed is , tot

onderen toe doorgaat , en blaeuwagtig-
Zee- groen is, in welk vak zig boven,
en ook onder, die zwarte boUekens, elk in

een verfcheiden driehoek , vertoonen ,

ftaande 'er nog een alleen vlak voor den
geelen vin, die voor tegen 't lyf aan is.

Daar na volgd weer even zoo een
licht -Purperagtige band , als de vorige,

even ook als die boven en beneden in

Zz 5 iweeil
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tween verdeeld , en met zwarte zoomen

j

bezet; dog by de openingen Zee-grocn

zynde. Deze band is een weinig klccnder >^

als de vorige. Dan volgd 'er een gcele 1

band, wat brccdcr, dog korter , dan de

cerllc geele , vaar in zig drie bollekcns

boven een, en dan weer twee boven een,

dog vlak daar voor, vertoonen.

Daar tegen aan komt een zeer kleene

lichte Purpre band , anders even eens ,

als de twee vorige Purpre j dog by de

opening boven en beneden Zee-groen van

verw , hoedanig ook de volgende band
^

die geheel Zee - groen , rcdclvk breed
,

kort , en met een zwart bolleken in 't

midden voorzien is , zynde met een zeer

lichten Purpren half-ronden zoom van de

flaart , die Goud -geel en twee-kluftig

is, afgefciieiden.

De boven -vin heeft zes groote zwarte

doornen , zynde 't beneden -deel van de

voor-vin geel , en 't bovendeel der zelve

licht-Purpcr
,
gelyk de agter-boven-vin

ook Purper- verwig , en met een geelen

boven- zoom voorzien is.

De beneden -vin na agteren is ook
Purper- verwig , hebbende beneden een

geelen zoom, en na de boven kant, pas 'er

boven, twee groote zwarte doornen, die

2igaanee:i licht-Purpren vin vertoonen.

Het zcldzaamlle in dezen Vifch is, dat

hy beneden ontrent de wammeccnPurper-
agcigen zaag heeft, wel een groote vinger

lang, Purper-rood van verwe, en zwart

van tanden , waar mede hy zyne vyandcn

den buik opryt , en ze ten eerften mcc-
ftcr is.

, N°. 60. Vertoond ons den //('(j« AV^iï-

L.,Qgj
Laoct Jdng Hiiijoc , of '/ Groen Zee- Paardje

.

Jans; Men ziet hier aan de gedaante van het
Hidjoe. gemeen Zce-Paardje , een Vifchje , on-

trent anderhalve vinger lang, en zomtyds

een , zomtyds ook wel twee duimen
,

breed , van kop als een fmalle Paardcn-

kop , dog voor wat fmal toe , en aan 't

einde weer wat dik , als 't mondftuk van

een Trompet, uitloopende. Ook heeft

het een Zee-groenen pluim, alseen klaver-

blad op 't hoofd, boven den welken zig

vervolgens tot aan den flaart toe ^ veel

Goud-geele bollekcns vertoonen, die ook
onder langs het lyf mede , en over 't

zelve zig hier en daar als Goude bellen

opdoen. Over den hals loopt een breede

fchoone zwarte dvvavs- band na den buik

toe.

Het lyf is meefl: Zee-grocn , dog de

ftanrt (die zig als een fchoone kwispel
j

vertoond ) is wel zoo llcrk en hoog van !

Zee-o;roen.

Ook is het ganfch lyfvol fync ftreepcn

overlangs en dwars , waar door zig veel

langwerpige vierkante opftaandc perken

vertoonen.

Zyn oog is citroen -geel , dog ècn
appel , en de buiten-omtrck , zwart.

De Iirccdcn hals werd van 't middel-
lyf door een grooten zwarten band , dié

boven een vinger breed , en beneden by
den buik fpits is, argefchridcn , waar na
zig de buik en 't lyf als een zak , die

wel twee duimen breed is, vertoond^
terwyl 't verder lyf hoe langer hoe fmaller

met eenen Vifch- lieert (aan welkers einde

dan nog een fchoone Zee -groene kwall
is) liitlonpt.

Dit Vilchje werd niet gebeten j maar als

iet zeldzaams bewaard , alzno 't van andre

Zcc-Paardekens niet alleen in fchoonhcid

van vcrwe, dog ook ongemeen veel, als

men die by een ziet, vcilchild.

N°. öi. Vertoond ons de Vantiop Ba- pjntiop
gpcs^ dat is, de fchoone Blazer ^ ofJe ?»i7yf Bagoes <

Trompetter.

Deze verfchild in groote gedaante , eri

fmaak , niets van den vorigen Trompet-
ter N». 23. befchreven j dog in verfchei-

denheid van verwen zeer,veel.

Zyn groote Verkens- kop (die fchoon
Purper- vervv'ig, met veclc zwarte fl reeken

onderfcheiden , en van 't lyf afgelchci-

den is, ) vertoond ons voor nnn een bek
,

als 't mond-lluk van een Trompet , ter-

wyl de bek van binnen wit $ en diQ.n om-
trek rood is.

De neus is wat ingchogen , en even
eens , als die van een kort dik Eofch-
Vcrken, opgaande.

Het boven-lyf is gefchubt , en fchoon
Zee-groen , van de kop af tot de firaari?

toe, van verwe. Het beneden -lyf ij

Goud -geel van grond , dog met veel

breede zeer donker- Purpre Itreeken ge-
teekend.

De vin tegen 't Ivf , gclyk ook de
boven -voor -vin , en de beneden -agt er-

vin , is zeer licht-Purper-verwig, heb-
bende de bovcnfte en onderde vin (die

beide veel groote zwarte doornen hebben)
eenen Orangieagtigen beneden-zoom. De
agter-boven-vin is geel , gelyk ook de
ftaart.

Van de kop af tot nan den flaart loopt

een Purpcre Ibeep, een half ftroo breed

^

tot onderfcheiding van 't onder- en boven-
lyf, en zoo is ook de geelctwce-kluftigc

fpitzc flaart door een Purpre band van 'c

lyf onderfcheiden.

Dit Vifchje doet een ongcmecnc fchoo-

ne vertooning met de mengeling van dat

Purpcr-Zee-grocn , en fvn Goud-geel in

't Water , en geen Schilder is bekwaam
des zelfs glans in zynen vollen luiüer afte

beelden.

N^. 6t. Doet ons den Ikan Kambim , ,.^^'^V^

or Bokken-Fifch^ zien.

Dit gclykt veel eer een Zce-X'!eder-

Muis. Hy heeft een plat kleen lyf, dat

Steen-

I
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iperagtig, en hier en i Steen-graeuw, en 't bovendeel zwart.
Dcn van lyf, van bek Het oog mede zwart , of donker-

ang

Pantiop

Japon.

Steen-graeuw, Pm
daar fl;ieuw-Zce-grocn

en kop als een Papcg;icy , zwart en

van vlerken (die zeer fpits uitloopen
,

en als die van een Vleermuis zyn ) gc-

lyk hy ook kort , vol , en zwart van

Itasri is.

Pas onder de kop vcrtoonen zich
3

boUekcns boven een , waar van de z bui-

tenfte Purper-verwig zyn, en'tmiddelfte

Zee-groen, hoedanig ook zynoogbyna,
dat tuflchendcn blneuwe en Zee- groenen,

wit van appel , en Purper van buiten-

omtrek is.

Het lyf, en de kop , vertoond zig als

een Bot tuflchcn de vlerken in , zynde

rondom 't zelve langs de vlerken, en langs

het kort toeloopcnde lyfontrent den ftaart

,

fterk Purperagtig van verwe.

Dit is een goede Vifch van fmaak , en

fchoon hy 'er juill zoo fraey niet uit ziet,

200 wil ieder een , die ze maar eens ge-

proefd heeft , die zeer gcerne eeten.

No. 6;. Is de Dorado Focari , een

Vilch , die wt4 twee voeten lang , van

breedte als een Zalm is , en van kop wel

wat na de Dorado- Vifch , maar anders

tot de ftaart toe wel na een dood -kift

gelykt. Ook is hy in verre na zoo goed

van fmaak niet, als die Vifch.

Hy heeft als een Cacatoeha's-bek , die

van binnen Zee-groen rondom , en ook
200 van oog is , dat een witten en zwarten

appel , en daar in een Zee -groenen ftip

heeft.

De kop ,
(die zeer groot en rond is,)

werd onder van 't lyfdooreenZee-groenen

ftreck onderfcheiden , van hoedanigen

verwe ook de twee voorvinnen tegen 't

lyf zyn ; maar de andrc vinnen
,

gelyk

ook de ftaart van de Vifch , zyn mede
donker-bruin van verwe; dog de kop en

't lyf donker-Purper verwig.

Hy heef: een boven vin , die boven 't

oog op de kop begind , en niet verre van

den ftaart eindigd, opitaande als een zeil;

dog beneden na agteren toe is zy maar

half zoo lang, en ook veel fmaller.

De fteert is tweekluftig, en niet boven

een duim breed, dog ieder kluft ftrckt

2ich als een vlam al redelyk verre en

fpits uit.

No. Ö4. Vertoond ons de Pantiop Ja-
pon , dat is , de Japonfche Blazer , of

Trompetter.

Deze is van fmaak
, groote, fatzoen,

maakzel , en teekenmg , even eens als de

Kipas Japon , N". yS , befchrevcn ; dog
alleen maar zeer merkclyk in zyne ver-

wen vcrfchillendc ; want daar de andrc

Trompettcrs-bck van binnen Orangic en

Zee groen is, is deze wit van binnen, en

zwart van buiten-omtrek.

Het onderdeel van de kop is licht

blaeuw, Orangic van omtrek, cngraeuw
van appel. By 't oog

, pus boven de inge-

bogen neus , vertoond zig een Orangie
vlek , die met een lange Orangie ftreep

tot aan de voorvin emdigd , daar zig dan
boven 't oog de kop zeer zwart, daar na
't lyf tot beneden toe, met wamme en
al, Steen-graeuw vertoond.

Hier na vertoond zig als een Orangie
fchoone Zadel (die in de andre Vifch
Zee-groen is) met eencn Hemels-blaeuwen
zoom omzet, vol fyne zwarte ruiten, van
welke ieder een Orangie bollekcn met
eencn fynen zwarten omtrek in 't midden
heeft. Van zulkcn Orangie verwe is ook
de boven agter - vin , die zig als een op-
itaande zeil , en na de ftaart toe het
breedfte vertoond.

Het verder lyf, en de agterftc onder-
vin , is zwart , en die zeer breed , en
rondagtig. Ook is de vin tegen deborft
voor zwart , en wat Purperagtig , hoe-
danig ook die kleene vin beneden is ; dog
in 't midden van dcbuik vertoond zig, pas
boven drie zwarte doornen, die men bo-
ven den agter -beneden -vin ziet, iets als

een half ovaal, dat Appelbloezem is.

De vin boven de kop is Steen-graeuw,
en met zwarte groote doornen voorzien.

De ftaart is mede Orangie van verwe
voor aan met een effen half- rond, als een
halve Maan , en dan verder tot beneden
toe , in de gedaante van een ronde Ja-
panjche Waejer , met fyne regt-neder-
gaande zwarte graatjens , om welke
beneden een brecde Hemels-blaeuwe zoom
loopt, verdeeld.

No. 6^. Doet ons den Panggirgadji^ Panggir-

of de Zaegcr, zien. gadji.

Dit is een ichoone gebandeerde Vifch.
Hy is van lengte , en dikte, als de Ba-

baia , redelyk dik , bol , langwerpig-
rond van lyf, en ook wel zoo lekker van
fmaak , dog blanker van Vifch.

De kop (die vry groot zig opdoet , ) is

fchoon-Zee-groen van verwe.

Hy is kleen van bek ( die van binnen
rood , en als die van een Cacatoeha is

)

rood van oogen, die een geclen en witten
appel hebben , zynde rondom , en ook
van 't lyf , met vcrfcheidc dunne roodc
ftrecken onderfcheiden.

Daar na is 't ganfchc lyfvan dezen Vifch
vol d wars-banden, die agt in getal zyn,

van welken de voorfte Goud -geel ,
ge-

fchubt, en met een rooden zoom, gelyk

de naafte daar aan met een fchoonen Zee-

groenen gefchubden band , die tuflchcn

twee roodc zoomen ftaat, bezet isjdan heeft

men weer eenenGoud-geelcn,dan weer een

Zee-groenen dwars-band, en zoo zynzy
alle vervolgens met roodc lyften bezet >

dog
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niet fmuUer werdende. De ondeiHe ZeC'

groene is zoo kleen, dat hy als een huiven

Maan verbeeld , omzet na den Itaart toe

cerlt met een Goud-geelen zwart-gellip-

pelden , en dan met een rooden halven

}<ring , waar na de donker-geeletwee-kluf-

tige Haart volgt,die door zyne zwarte graat-

jens verdonkcrd werd , behalven dat hy

zig aan weerzyden, ook wel een vinger

lang buiten den Itaart, zeer fpits uitbreid,

en na de binnenkant ons als 1 Zaegen met

fyne doornen , aan ieder zyde een , waar

na hy ook de Zaeger genaamd werd, doet

zien.

Op zynen rug heeft hy een grooten ge-

doornden vin, die zig als een zeyl, of als

een vlag vertoond , die boven en beneden

geel, in 't midden Zee- groen, rood, en

lang van doornen, hoedanig ook de onder-

vin in verwe, hoewel die veel kleener is.

De vin tegen 't lyf voor is geel } ook

is de Vifch over zyn ganfch lyf (uitgeno-

men de kop) op alle de dwars- banden

gefchubt, zynde de omtrek derfchubben

fchoon-rood.

No. 66. Vertoond ons den Jkan Sari^

die by den Amhobues de Rocy - Vifch ge-

naamd werd. Het is een kleen aardig

Vifchje , Goud - geel van verw over den

kop en 't heele lyf, tot aan den ftaart

toe tegen de rug aan met drie groote

roode harten ,
( die rondom met fyne

fraanje vercierd, en met cenen Zec-groenen

zoom omzet zyn) en op 't lyf hier en

daar met eenige lofTe ronden roode bollen

(waar van 'er twee aan een zyn,) voor-

zien of bezaeid. Het is van boven- en

beneden-vin, als ook van ftaart, Purper-

verwig. De boven- vin is fterk gedoomd

,

en van de kop af tot aan de ftaart zig by

na als een zeiltje , dat na de ftaart toe

verfmalt , en dat zwart en lang van

doornen is , uitbreidende. Van de zelve

zyn ook
dog die

zoort en verwe j dog kleener

de twee beneden -agtervinnen

voor tegen 't lyf ftaat is rood.

Dit is ook een lekker Vifchje van

fmaak , en byzonder goed tot Water-
Vifch.

No. 67. Vertoond ons den Ikan Bandan

Jang Sowanggi , of de Ba>ulafche Toover-

Jang So- Fifih.
wanggi. Hy is van lengte, dikte, en fmaak, als

ook van lyfniet veel van de Jacob Evertz.en;

dog met zyn kop en verdre teekcning

zeer veel van de zelve verfchillende : Want
Zyn kop is zeer groot , rond , en vuil-

groen van verw. De bek is kleen , en

rood van binnen , hoedanig ook de kop
van 't lyf afgefcheiden , en dat al mede
de verwe van zyn
•welk zig even eens

toond.

wonderlyk oog is, 't

als een Ster ver-

Het oog zelf is geel , de omtrek , en

dandeszelfs vuil -groen, en

de zelve ziet men een rooden

de appel

buiten om
Ster.

De grond van 't lyf is ook vuil-groen

en vol zwarte fchubben, de vinnen tegen

't lyf zyn Purper - verwig , als ook de

boven- en beneden-vin j dog die te gelyk

zwaar gedoomd is , en zig verder ten

deelen Purper- verwig (dat ook de cou-

leur der doornen is) ten deelen licht-geel

vertoond.

De boven-vin is als een opftaandezeyl

,

of als een fchoone vlag , die beneden
Purper-verwig , en boven geel is j dog
beneden in de agter-vin vertoond zig eerft

Purper, daar na geel, dan weer Purper,

en dan weer geel , in lange ftreeken langs

die vin.

De ftaart vertoond zig van grond licht-

Purper-verwig, dog van graaren (die na

beneden gaan) rood , zynde de zelve agc

in getal, en ieder wel een halfftroo breed.

N°. 68. Zien wy den Ikan Cornocdo

Kitsjil , of de kleenen Hoofn-drager ; een

aardig dog kleen Vifchje , wonderlyk fraey

van Üerke verwen , die tegen een wer-

ken, en zeer kragtig affchitteren.

De kop is als die van een kleen Ver-»

ken , Purper - rood , en wat fpits van

bek, die beneeden een rood baardje, en

boven fyn mofch op zyn fcherp neusje

heeft.

Het oog is kleen , geel , zwart van
omtrek , en Purper van appel.

Boven 't zelve ( daar de kop wat met
een buiging oploopt) vertoonen zich

twee lange dunne fcherpe hoornen , geel

van grond , en zwart van omtrek , na
welke hy zynen naam draagd.

Van daar wat verder op zyn rug ver-

toond zig een aardige kleene vin , die

licht- Purper van grond is, en vyfzwarte
doornen heeft.

De grond van 't lyf van dit Vifchje 19

Goud-geel dog met Purpre dwars-banden
(die zwarte zoomen hebben, en een pink
breed zynj zoodanig bezet , dat zig dan
een Purpre , dan een Goud-geele band
vertoond , die na de ftaart toe hoe langer

hoe kleener werden.

Dog veel van die banden , en voor al

de ecrfte , vertoonen zig als vlammen.
Onder den kop ziet men ook twee lange

geele, fynedoornen, ofgraaten, hoeda-

nig cene , nog wel eens zoo lang , zig

onder aan den buik na den ftaart toe ver-

toond

De ftaart , die geel , en met zwarte
graat jens bezet is , verdeeld zig in drien,

en loopt aan wederzyden vry fcherp en
fpits uit.

Het is van fmaak , gelyk de gemeenc
kleene Klip-Vifchjes} maar vry gevaar-

lyk om aan te taften. No*

Ikan

CornoC''

do Kit-

tsjil.

J
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N°. 6p. Leverd ons uit den Ikan Ma-
kaeloc^ of de zeer Scboone-Vifch ^ uit.

Deze is als een Spun-Baars} maar zoe-
ter van Vifch , en wel zoo lekl<cr van
fmaak.

De kop gelykt wel wat na dit; van een
klten Bofch - Verken , zynde van grond
'Hemels- blaeuw, hier en daar met Purpre
ftreken verdeeld, en zoo ook van hetlyf

«fgctcheiden. De bek van binnen, ge-

lykook'toog, is Purper, datéenbrcede
Citroen - geclen omtrek , en ook zulkcn
appel heeft.

• Verder is 't lyf even er'ris zoo , als de
fanggirgadji N°. 6f . befchreven

,
ge-

bandcerd , dop met dat onderlcheid , dat

oe naafte dwars-band aan de kop hier wit
en fl.ieuw-gecl, en ook gefchubt ', de
naalle daaraan Hemels-'blaeuwvan verwe,
tuilchen twee Purpre zoomen, en vol

f"yne Purpre ruiten , met een Purper
bolleken in ieder , en niet gelchubt ,

*s?aar na weder een witte en flaeuw-geelc
band met fchubben , ook met Purpre
lylten, en dan fveer een Hemels blaeuwe,
als de vorige volgende is , 't geen zoo
band om band tot de Itaart toe Vervolgd

,

hoe langs hoe mee^, na dat men die 'meer

naderd, verkleencnde.

l>e vinnen tegeti 't lyf zyn licht -Pür-
p'er-verwig, en de boven-vm ais een op-
Itaande zeil, en zeer Iterk - gedoomd

j

zynUc de doorns lang en zwart, en de

Vin zelf boven eri onder Purper , en in

't midden licht-geel, (waar op 7 Purpre

büliekens zyn,) hoedanig zy ook agter

beiicden van vérw, hoewel die Vry klee-

ner is.

De ftdart vertoond zicJh flaeuw-geèl en

als in drie deelen gekloofd, van welke de

twee buuenlbe wel de fchaaren van ccn

Schaar-Vogel gelyken.

Dit is een wonderlyke moije Vifch van

verwen , zeer bekwaam zynde om de

bewerkers en ontwerpers, óf uitvinders

der ftoffen tot een héerlykè voorbeeld te

dienen.

No. 70. Vertoond ons de Ikah Tsjaka-

hn , oï de Geep , die wy bevorens reeds

befchreven , en ondfcr de gemecne Vifch

aaangehaald hebben } Öog déiC verfchild

van de zcb'C zeer veel in Ichoóndhcid \ an

verwe, zynde hét geheel lyf fchoon Zee-

groen, eh de rug vaneen heerlykdonker-

bf.ctiw , hoedanig cok al de vinnen en
Itaart zyn.

Zyn oog is geel , dog deii appel is

donker- blaeuw , en de buiten - omtrek
van 't oog rood , hoedanig ook de kop
van 't lyf onderfcheiden is.

No. 71 . Ontmoet ons de Iksn Kdrb'auw
Hitam Manis , oï de bruine OJpn- ^'i/cb^

zoodanig na zyn OfTen-kop genaamd , die

Citroen geel van bek , en zoo ook van
' Jll. Deel.

VAN AMBOINA. 3^^
buiten- kring om zyn Orangie oog is,
en tegen 't oog zelf nog een zeer fync
zwarte binnen- kring , en een zwarten
appel heeft.

Boven op zyn kop Cdie volHagcn al'?

ccn OlTcn- kopje is) vcrtoonen zich ook
twee hoornen. Het boven- deel van die
kop, met nog een goede ftreek na boven
(daar zjg ook drie tanden of doorns van
de zelve verwe vertonirèn) is fchoon Piir-

per-verwig, hoedanig ook de vin tegen
't lyt, en die daar beneden is', zynde met
zwarte graatjens bezet , en boven aart

Üerk Zee-groen j maar het benedeel van
de kop is Stccn-groen.

Daarna werd de kop van 't lyf door
ccn fchoone Hemels- blaeuwe dwarS-
itrecp ^dieal rcdelyk breed is, en boven
by die drie Purpcre doorns begind , en
beneden by de kop ontrent de Hcmels-
blaeuwe wamme eindigd ) afgefcheiden \
en dan vertoond zig het b<-)ven-lyfontrent
een groote handbreed in 't vierkant van
lever-verwj of licht-bruin.

Het onder-lyf, of de buik, is donker-
blacuw , loopendc wyd en rond tot on-
trent Je Itaart uit.

De boven-vin , fen verder dfe agter-vin
daar tot ontrent de Itaart, (die gelyk als

aan een , dog , van den rug af tot aan
den Haart td'e , door een Hémels -blaeu-
we breede dwars- ftreek van 't Ivf af-

gefcheiden is ) vertoond zig hoog en
Ichoon Zec-groen

,
gelyk ook zyn kort

Itaart je, dat voor aan wat flaeuwer Zee-
groen is.

OnJer de buik liit ziet mcri nog twéé
zwarte of donker -blaeuwe doorns tè
voorfchyn komen.
Het is een edel, zeer- fraeygeteckend,

aardig , en ook ccn byzonder valt eri

lekker Vifch je in fmaak , zeer na aan
de rechte Gallioen-Vifch komende.

No. 7i. Doet ons hier ócHanaki^ écri ^
Vifch

, die ook woriderlyk fraey getce- Hanató
kcnd is, befchouwen.
Van groote is hy als een groote Baars,

en zoo ontrent ook van fmaak j dog wel
zoo zoet, en vet.

Hy is klecn van bek j vry groot van
kóp , diens grond Goud-geel , hoedanig
ook 't geheel lyf is, zynde 't hoofd zeer
weinig , maar 't lyf zeer ilerk gelchubt,
welke fchubben zig ten deele Zee-groen,
én ten deéle Goud -geel, tot aan den
ftaart vertopnen , zynde van 't middel-
lyf tot dé itaart toe ddör drie fmalle

,

Goud -geele gevlamde , en ccn rechte
dwars-band, met fync zwarte zoomen
omzet, onderfcheiden.

Wondcriyk is ook 't maakzel van zyn
oog, dat Zee -groen bruin van appel

;i

fyn-rood van omtrek , en verder op die
Goud-geelc grond meteen cicrlykc Goud-
A a a geclc
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gcele Star (die zig een weinig donkerder

vertoond) omzxt is.

De wamme , en alle de vinnen , als

ook de flaarr, zyn Piirper-verwig j dog

de zwaar -gedoomde boven- vin is bene-

den Zce-groen , boven licht-Purper, en

donker- verwig van doorns.

Ook ziet ¥nen op de kop , niet Verre van

de kleene vin tegen 't lyf, en ook onder

aan 't einde van de wamme , als twee

langwerpige Zee -groene bollen , en als

men beneden wat voor by de ecrlle onder-

vin gaat , vertoonen zig daar ook drie

groote Purpre doorns pas boven die agtev-

Ite beneden- vin.

De Zee-
-^"^ 73' Geeft ons de Zee-Luis , een

Luis.
" wanfchepzel , dat zeer wel na een Kind in

de Luiren gelykt, te zien.

Het is pas een pink groot , en een

dmm dik , ook is 't als of 't een kleen

Kinder-hoofdjc , a^'ngezigt en opfteken-

dc handen had , alles op een citroen-gcele

grond met roode omtrekken vertoond,

en hier en daar ^ zoo aldaar , als over 't

ganfch lyf, met Zee -groene vlekskens

,

tuflchen 738 roode dwars loopende

dubble bandekens , tot beneden toe ver-

deeld , hebbende aan ieder zydc als 't

ware zeven dubble roode pootjens.

Dit Zee-gcdrogtje werd niet gegeten.

No. 74. Vertoond ons de Ikan Caca-

CaMtoe- ^"^'^'^ Lao^t ^ oï de Zee-Cacatoe. Een

ha Laoet. fchoone heerlyke, fmakelykc , vafte Vifch.

Hy is van groote , als een kleen Kab-

beljaeuwtje, zeer groot en vrcezelyk van

kop, diens grond fchoon Zce-groen , en

verder met veel donker- Orangie Slangs-

wyze vlekken geteekend is , Ibhynende

wel 't hoofd van een Wal-Viich te zyn.

De bek is groot , en vol tanden , die

als zaagen in een Üuiten , zynde boven

van binnen citroen-geel , en een weinig

hooger fchoon Zee -groen. Hy is zeer

dik van neus, die eenigzins gebogen wel

een hand breed verre oploopt, en zig dan

tot aan de boven -vin nog een weinig

verheft.

De kop werd van 't lichaam door een

zeer breeden ftrcek van donker-Orangie,

die tot de middel -vin loopt, afgefchei-

dcn , alwaar die wat fmaller werd , en

dan weer fpits af na beneden hoe langer

hoe breeder, als een drie hoek, uitloopt,

zynde boven en onder met brcede zwarte

vlekken, als Slangetjcns, en met groote

Hippen geteekend.

De vin tegen 't lyf is licht-Purper
,

het lyf Goud - geel , met breede donker

Steen-graeuwe, fmalleGoud-gecledwars-

banden (waar op veel zwarte dikke Slan-

getjens geteekend ftaan,) en die ook

zoo band om band tot aan de ftaarc ver-

volgen , van die Orangie verw af zoo

verdeeld zynde, dat die banden allens-

kens verklecncn, en de geelcverfmallen'j

dog de andre blyven evcu breed , tot dat
men aan de llaarc komt, die ook uit twee
Goud-geele en een donkere Stecn-gracuwe
banden bellaat , waar van de Goud-
geele zoo breed als de andre is , zynde
op de eerfle geele band roode , en op de
btccn-gracuwe zwarte Slangetjens ; dog
op de tweede Goud-geele band niet mee
alle geteekend > maar buiten af van de
zelve werd men als een dunne Zee-
groene fraanje , die de zelve fluit , ge-
waar,

Heerlyk, en zeer groot, als een Zeil,
is zyn boven -vin , üie Goud -geel van
boven -grond (waar op zig op ieder by-
zonder grondje een rood Slangetje ver-

toond ) zeer groot en breed van doornen
(die Zce-groen van buiten j Van binnen
zwart , en na de kop toe rood zyn) en
boven op van een Goud-geele zoom (die

wat gloejender doorfteekt) voorzien is.

Beneden zyn wamme hangt ook een
donker-Orangie lap, als of 't een hand
was. Zvn beneden-vin is Goud-geel , dog
zonder doornen , maar van fync zwarte
graaien, en met eenPurpren zoom bezet.

N°. 7f. Vertoond ons de lkan6i^m,
jj^jj^

of ^e Siamze Fifcb. Siam.

Dit is een Vilch van groote , als een
Bahara van twee voeten , rond en groot
van kop , zeer kleen van bek , en over
zyn ganfch lyf zeer fchoon Zee-grocn,
met zeer breede zwarte en Zee -groene
dwars-banden tegen een tot aan den ftaarC

toe, die ook Zee-grocn, twee-kluftig,
en zig vry verre als twee groote fcharen
uitbreidende is ; dog boven aan zyn alle

de banden , die op 't lyf ftaan , wat
fchuins gebogen , uitgenomen de twee naa-
fteaan de kop, die regt op en neer zyn.
Zyn oog is ook Zee-groen j dog den

appel, en buitenomtrek Pmpcr-agtig,
hoedanige ftreek ook van de neus af tot

de eerfte band gaat , behalven dat men
ook de kop van 't lyf zoo afgefcheiden

,

en nog twee zulke trekken aan een pas 'er

boven ziet.

De boven- en beneden-vinnen zyn ook
Zee - groen ; dog de vin tegen 't lyf is

boven en ter zyden tegen 't Hacuw Zee-
groen ook met Purper geteekend.

Het is een lekkere fchoone Vifch ^

maar die zeer weinig gezien werd.

N". 76. Is de Ikan Sambia , of de ,. ^
Sanibia- Fifcb .)

die wonderlyk van maak- Sambia^

zcl , en ten deele na een Hond gelykende

is. Zyn boven- lyf is zwart, en 't bene-

den lyf Zee-groen , in welk Zee groen
zig vyf hangende lappen van 't boven-

lyf vertoonen j dog de buik is fchoon
Hemels-blaeuw.

Hy is zwart en kleen van kop , ver-

toonende beneden en boven zyn bek
200
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200 ettelyke zwarte klacuwen , ofdoorns

,

die wel thien in getal zyn. Zyn oogen
zyn bloed-rood.

Hy heeft vier zwarte pooten ^ die on-

der als Zeegroene klaeuwtjens hebben.

Ook is het voorlle van zyn Itaart

zwart , en het agtcrfte Zee -groen , en

aan 't einde met agt fraeje ronde Zee-

groene bollekens bezet.

Boven op zyn rug is een kleene fyn-

getahde vin, met roodc graaten , hoeda-

nig een kleene rondagtige men ook pas

onder de Haart ziet uitkomen.

Dit Zee-gedrogt , 't geen wonderlyk
en zeer zeldzaam is, werd niet gegeten.

N", 77. Vertoond ons den Ikan Ma-
yockc^ oi de Maroekc-Vifch ^ die van kop
en lyf wel een Ambonfcb Bofch - Feïken

gelykt , alzoo hy zeer zwaar van lyf en

buik is.

Zyn kop is even eens , als die van een

Verken, gelyk mede de fnuit , die ver-

milioen van binnen, en Zee -groen van

buiten-omtrek is.

De voorgrond van de kop , en zoo als

hy by de neus fchuins opgaat , mitsga-

ders van zyn ganfch lyf, (alleen de wam-
me, en een ftreek pas boven 't oog , die

beide fchoon Orangie verwig zyn , uitge-

zonderd) is lever-verwig, met wat bruin

hier en daar gemengeld.

Ook vertoond zig nog , pas beneden

het oog , een zak , die na den fnuit toe

hoe langer hoc dikker , en byna licht-

geel , ofgraeuw van verw werd , maar
dan met een fmallen rooden , en daar na

met een breeder zwarten zoom omzet is,en

dien boven ook langs dien Orangie ftreek j

dog Wat fmaller, tot voor tegen den rug
aan oploopt.

Zyn oogen ftaan zeer dicht by een , die

binnen vermilioen-rood , en van buiten

fchoon Zee-groen , en die eerft met een

fynen zwarten , dan met een breeden Oran-
gie , en dan nog met een witten , een

rooden, en een zwarten buiten-kring om-
zet zyn

,
gelyk den appel des zelfs pek-

zwart is.

De rug is ook met een fchoonen Zee-
groenen zoom een ftroo-breed tot de ftaart

toe bezet , die men ook beneden zoo
langs den buik, van daar de onder-vin be-

gind, tot dicht by de ftaart, loopenziet.

De kop is met een donker-rooden ftreek

van een halve ftroo-breed van 't lyf ge-

fcheiden , waar na zich de Orangie- ver-

wige warame in de gedaante van een

groot Truweel , rondom met een fynen

zwarten zoom bezet, opdoet, aan welkers

hand- vat, na de buik -zyde, zig zoo een

appel-bloezeme of vermilioene knobbel

,

by na als boven de neus , vertoond
, ge-

lyk men pas beneden deze Orangie wam-
me een geelagtige klccnc vin , en wat

zoo

, die

ftaarc

lager een a twee enkele lange appel-
bloezeme graaten , die aan de binnen-
kant zwart zyn, verneemd, waar na zig
dan verder na de ftaart toe de ondervin

j
die als een onder- zeil , en wel half
lang als die VHch is , vertoond
van het midden tot digt by den
loopt

, en die een fchoonen Zee-groenen
zoom byna boven aan zyn buiten - kant
zoo heeft, dnt zig nog als een andregecle
zoom buiten de zelve vertoond , welke
Zee groene zoom met die , de welke
langs de buik zoo ver als die vin loopt

^
als twee zulke zoomen Ichynd uit te ma-
ken

i dog de grond van deze vin is Goud-
geel, zynde vol fyne zwarte graatjens.

De boven-vin is van 't begm tot 't ein-
de fterk gedoornt , loopende byna van 'c

begin van den rug tot dicht by den fteert,

net zoo verre agter, als de beneden-vin,
'er afkomende.
De doorns (die voor aan wel een halve

pink lang , en zoo byna al vervolgens
zyn,) zyn pek-zwart , de voor-grond
van die vin (die als een opftaande zeil

is,) vertoond zig tot den vierden doorn
mede zwartagtig

lykt zy
diens

bruin en

grond

dan ge-
verder tot agter toe een vlag^

boven citroen - geel , in 't

midden wit, en onder ook zwart-agtig-
bruin is.

Het maakzel van den ftaart is byna, als

een groote Japanfche Waejer , zoo hy
agter maar wat ronder was.

Tegen de zelve komt nog een deel van
't lyf van de Vifch aan, dat wel een rood
ovaaltjc , een groote nagel groot

, ge-
lykt , diens midden -grond appel-bloe-
zem is, op 't welke men een regte zwarte
ftreep met vier kromme dwars-ftreepjes

na de kant van den boven - vin toe ziet

,

welk ovaal zich tuflchen het lever-verwig
lyf, en tuflchen de ftaart (diens ganfche
grond tot op een pink-breed na, na ag-
teren toe, mede van die zelve verw is)

zeer aardig vertoond.

De buiten-omtrek van de Wajeragtigc
uitgebreide en byna tot agter toe rond-
loopende ftaart is een fmalle zwarte
zoom , die een weinig dieper in nog meer
zulke zwarte ftreeken vertoond, die wel
wat na de ftraalen van een kroon , of na
de vellingen in een rad gelyken, hoeda-
nig men 'er daar zeven naait een, dog de
twee naafte aan 't lyf, met het half-rond

^

dat haar vereenigd , zoo gefchikt ziet ^

dat zig tuflchen den band, die devyf bo-
venfte ftraalen vereenigd, en tuflchen de
benedenfte band van vereeniging , ette-

lyke zwarte fpikkels nevens een vertoo-

nen.

De vyf ftraalen loopeo met hare pun-
ten tot het einde van den ftaart , die ni
buiten toe als afgefneden

,

Aaa 1

dog eenigzinS

inge-
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Soenoc.

ingebogen is , hebbende daar eerlt een

zoompie van kleene zwarte ftippelen, en

dan als een zoom van dunne Zee -groene

fraanje , een ilroo - breed , en daar na

•weer tegen de lever- verwige grond van

den llaart aan een heerlyken Zee-groenen

dwars- band, die ontrent eenltroo-breed

,

CH dan verder met een fynen zwarten boord

omzet is.

Deze Vifch is zeer aangenaam van

fmaak , en ongemeen goed , 't zy tot

Water- Vifch, 't zy ook , om hem an-

ders, en met een fauce te eeten.

No. 78. Doet ons den Ikan Soenoc^ of

de Soenoc- Vifch ^ in den welke de heer-

lyke verwen wonderlyk fchoon en Iterk

tegen malkanderen fchitteren, zien.

De hoofd grond van dezen Vilch, (die

als een gemeene Bot, en zeer lekker van

fmaak ,
gclyk alle die zoort van Vifch

,

is) vertoond zig donker-Zee-groen , op

welken grond , van de kop af over'tge

heellyf, endenftaart, of overdengehee-

len Vifch , zich zeer fchoone Orangie,

zwarte, en ook wel enkel fyne zwarte,

en dan weer eens enkele fyner Orangie

dwars-baiiden , die van de rug na den ifaart

toe wat ingebogen loopen , vertoonen
,

dat een zeer fraeje en aardige mengeling

van ^'erwen onder een geeft j dog de

agtcrfte band op een na is breeder als de

andre , en pek-zwart , tuflchen twee Oran-

gie fmaller zoomen ftaande j waar by zig

dan ook 't zwart van den agterlfcn band

tegen den rug aan als een breed halfrond te-

gen den enkelen Orangien zoom vertoond.

an-

als

Het lyf van dit V ifchje is bol

,

rond , byna als de Ika?i Tina. N".

Befchreven s dog den bek is wat

ders , en ook de kop een weinig
,

die van een kleen Bofch - Verken , in

gebogen , loopende na den rug toe wat

hoog op, ontrent het midden van welken

ingebogen fnuit zig al mede diergelyke

twee kleene dog brecde Orangie banden

,

met een breeden zwarten in 't midden, en

meer diergelyke andre half Orangie en

half zwarte ilreeken tegen een Itaande
,

vertoonen, hoedanig een krom -gebogen

breeden zwarten ftreek , met twee Orangie

zoomen men ook onder , en na de wam-
me fpics toegebogen, ziet.

Het oog is donker hemels-blaeuw, en

den appel zwart j dog boven het oog
,

tegen den rug aan , vertoonen zig als

cttclyke vellingen van een rad , waar van

't eerlle zwart , het tweede Orangie en

zwart tegen een , 't derde Orangie, en

't vierde zwart en Orangie tegen een is

,

dat op dien Zee-groenen grond aardig af-

ileekt.

De vin tegen 't lyf is Orangie , met
zwarte graatjcnsj dog boven aandonker-

Kemeli-blaeuw. De onder-voor-vin is

als een fcherpe doorn , die zwart , Zee-
groen, Orangie, en met een fmallen zwar-
ten binnen-zoom bezet is.

De beneden- en boven-vin na agteren

zyn Goud-geel, met een fyn zwart dwars-
zoompje byna voor aan j dog tegen 'c

lyf is die boven - vin Zee- groen met een
fyncn zwarten zoom tuffchen 't geel , en de
beneden-vin zoo Hemels-blaeuw met een
fynen zwarten Ichy-zoora tuflchen'tgeel.

De boven-voor-vin is fcherp gedoomd

,

waar van de eerfte , en grootlle Zee-groen

,

dog boven aan Orangie is. De andre zyn
geel-wit met zwarte zoomen

,
gaande al

korter af, en de grond van de vin zelf is

Orangie.

Aan 't onderlyf van den Vifch , eer»

vinger-breed van denlbart, ziet men een
Hemels-blaeuwen bol, als eengroote na-

gel in 't rond, met negen kleene zwarte
boUekens in 't rond bczaeid. Daar na
volgd een korte Orangie , en zwarte fmalle

fchcy-zoomenj dan nog een Zee-groene
band , die na den liaart ^^oe een zwarten
enkelen ftippel-band heeft. Dan ziet men
een breeden zwarten , dan weer een half

zoo breeden Orangie band , diens zwarte
fyne buiten-zoom de ftaart van 't lyf on-
derfcheid.

De Haart is immers zoor aardig , als 't

lyf, geteekend , van fatzoen byna als de
ftaart van den Vifch, 'i^°-jy beïchrevenj

dog vry kleener.

Hy bertaat in 't geheel uit verfcheidene

overlangze banden , waar van de twee
buitenlte fchoon Zee-groen, een halve

ftroo-breed , de volgende dan aan weer-
zyden Orangie , dan aan weerzyden He-
mels - blaeuw , dan weer Zee - groen aan

weerzyden zyn j dog in 't midden heeft

men tweegcele, alle de welke wat fchuins

en wat krom gebogen van 't lyf af al

breeder en breeder uitloopen , flaande ieder

bandje tuiïchen fmalle zwarte zoompkcns

,

en in de binnenfte geele vertoonen zig

nog wat lager , mede ook fchuins na

boven toe , en beneden wat breed ,

eenige fyne zwarte graatjes.

Daar na ziet men onder een fynen zwar-

ten halven kring, langs al die banden henen,

en onder nog een korte geele fraanje 'er aan.

N°. 7p. l.everd ons de Ikan Moriat ,

oï Motiat-Fifch^ uit.

Deze is van lengte een kleenen voet

,

en wat plat van lyf , byna als een Bliek

,

ook valt hy zomtyds wat droog , om te

eeten j hoewel hy anders van imaak wel

wat na een Baars gelykt. De kop is re-

dclyk groot , de bek kleen , en van

binnen rood , van welkers boven- en

onder-deel zig twee Orangie ftreeken ,

een half ftroo - breed , die fchuins op na

de boven-vin toeloopen en daar een fmal

langwerpig rond uitmaken , vertoonen

,

mid-

Iknn

Müriat.
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midden tuflchen welke twee Orangie
ftreeken zig zeven flaeuwe Goud-geele
bollekens opdoen , even eens gelyk men
wac daar boven vier donker- Hemels-
biacuwe bollekens in twee zulke Orangie

trekken ziet , die ontrent den rug , en

tegen 't oog toeloopen , dog welke men aan

den andre kant open zich vertoonen ziet.

De grond van den kop is na boven toe,

gelyk ook een deel van 't lyfdaar, flaeuw-

Zee-groen , dog beneden geheel wit en
graeuw, met eenige flaeuwe zwarte over-

langze ftreeken, hoedanig ook het boven
lyf na agteren toe, behalven dat de grond
zelf daar ook , op welke zig die zwarte
llreepen vertoonen, zeer donker is.

De wammc vertoond zig in twee Zee-
groene ftreeken , als Knevelbaarden , langs

welke boven zwarte ftippcls loopen.

De vin tegen 't lyf is Orangie-verwig
j

dog boven aan Zee -groen , met een ver-

miliocne affcheiding , en een fynen zwarten
zoom tuflchen de vin zelf.

De onder- viq, daar beneden is Orangie
na buiten, enZce-groen na binnen toe.

Zyn oog beftaat uit een rooden , dan

uit een breedenOrangien kring, dan uit een

zwarten fynen , en dan uit een breeden roo-

den buiten-omtrek , zyndede appel zwart

en wit.

Van de neus byna af, ofwat 'erboven

,

vertoond zig een Orangie zoom , tot aan

deOrangie bovcn-vin, diens doornen vry

veel, en die ook Orangie- verwig , dog
zwart van zoom zyn. De agter - boven-

vin is voor aan rood , met een Hemels-
blaeuwen byna ovaal-ronden vlek, als een

lange nagel , in 'c midden , en agter aan

wit en flaeuw Hemels-blaeuw , loopende

tot dicht by den ftaart wat rond , en boven

van de doornen af een fyne rooden zoom
hebbende. Pas beneden dat Hemels-blaeuw
ovaal, in de agter-vin bovenziet, men op
't lyf van den Vifch tegen den rug aan zoo

een half Orangie ovaal , met een rooden

zoom buiten om, na 't lyf toe.

De beneden -agter -vin is klecn , voor

aan na de buiten-zyde wat Orangie j en

verder donker-Hemels-blaeuw na de twee
roode doorns toe

,
( die zich pas boven

die vin , met nog iet roods in de buik

,

vertoonen) en dan wit en flaeuw Hemels-

blaeuw, als ook watZee-groen, dat ook
de verwen van den twee - klufcigen ftaart

zyn , diens grond ten deelen flaeuw-

Orangiö, en flaeuw- Zee-groen is, ver-

tooncnde agter een flaeuwen Hemels-
blaeuwen zoom van een ftroo- breed, en

van gedaante als een halve Maan j dog de

twee buiten-omtrekken van den ftaart zyn
rood boven en beneden ; dog die van

boven loopt tot de vin toe ten doelen

Orangie-verwig, ten deelen rood , langs

den rug uit.

Jang Ba-

bintans.

N°. 80. Vertoond ons de Ikan Terbang
jj^ah

Jang Babintang^ of de Gefterde Fiksende Terbang

Fijch. - -

Deze is wonderlyk fchoon van verwen

,

en dierhalven zeer veel van de bevorens
befchrevenen verfchillende.

De kop van den zeiven is vry breed , als

een Kik-Vorfchen-kop, verfmallendeaan
weder-zyden langs den hals tot aan het
lyf toe.

De bek is voor aan Zee - groen , dan
licht- geel, dan rood , dan wit en rood
gefpikkeld, als halfMaanswyze, en dan
loopt hy voor wat breeder, als langs den
hals, en in 't midden tuflchen de oogen,
en zoo verder 't geheele lyfover , met een
Hemels-blaeuwen grond , die op den rug
hoog Hemels-blaeuw, en op 't lyf enden
grond der twee vinnen , agter wat lich-

ter van verw is.

Voor in den kop, pas boven de oogen,
vertoonen zig vier bollekens in de breed-

te, twee buiten af, en twee in 't midden,
met een Hemels-blaeuw middel-fchotje

'er tuflchen beiden, zynde geel van verw,
en rood van omtrek , hoedanige roode
zig in menigte , als zoo veel Sterrekens,

over 't ganlch lyf, en ook op zyngroote
vleugels vertoonen.

Tuflrhen de twee middelfte bollekens

voor in de kop , vertoond zig een dub-
bele rey zwarte ftippels

, gelyk ook aan

wederzyden langs de oogen dit enkeid te

zien is ; dog de enkele gaan tot aan den
hals toe door , en de andre maar tot aan

de oogen
, pas beneden de welke zig

,

wat na 't linker oog , een fchoone Zee-
groene ftreep, een ftroo-ftreed, vol fync

zwarte drie- hoeken, opdoet, die tot de
ftaart toe doorgaat.

De oogen zyn kleen , en Zee-groen,
den appel zwart j maar aan weerzyden
van de oogen verneemd men een aardigen

langwerpigen rooden en aan weerzyden ge-
hairdenopftaanden omtrek , beneden ieder

van welke men drie roode bollekens be-

neden malkanderen op een geelen lang-

werpigen grond ziet , die boven rond en
van een zwarten fynen zoom voorzien is,

en beneden ter lengte van een halve pink

fmal uitloopt.

Aan wederzyden puild de kop in 't

midden wat na buiten uit
,

pas beneden
welke uitpuiling zig aan wederzyden een

fcherpe Purpre doorn , een halve pink

lang , vertoond , op ieder van welke drie

witte bollekens , vervolgens na beneden

toe van boven af, ftaan. Ook ziet men
aan weerzyden ,

pas voor by den hals,

een Purper half ovaal , ontrent een lid

van een vinger lang, en op ieder der zel-

ve ook zoo drie witte bollekens.

Ontrent de bogt van den hals, by die

Purpre halve ovaale becnen , zyn twee

Aaa 3
vleu-
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vleugels , die daar fmal, dog aan de bui-

tenkant zeer breed , en als een bezaan-

zeil van vyf kleeden zich vertoond. Zy

zyn voor aan pas een duim , dog agter

wel twee handen breed, Degrond-yerw

is geel , de vyf lange graaten in ieder

( waar van alleen de voorfte aan 't einde

fcherp zyn ) vertoonen zig ook zoo van

verwe, dog ieder met zwarte fmallc

zoomen, zynde de zelve wel zeven a agt

duimen lang, dog de benedenfte delang-

lle , en buitenom wat rondom om loo-

pcnde.

In de rechter vleugel vertoonen zich

naall hetlyf, tulTchen ieder twee graaten

,

twee, dog tufTchen de onderde drie roo-

dc bollekens , alle naaO; malkandren en-

keld itaande , na welke bollekens zig in

ieder van de vyf kleeden, ofverdeelingen

der graaten van de bollekens af, een

Zee-groene Slangagtige langwerpige trek

vertoond , zynde een halve ftroo- breed

wel een hand -breed lang, en die byna

tot het einde van de vin gaat } dog in de

voorde zyn 'er zoo twee, en die heeft dan

een rood bolleken voor tuflchen de twee

Zee-groene Slangetjes, en in de twee-

de verdeeling daac ook een bolleken pas

binnen de Zee-groene Slang. In de der'de

verdeeling daat 'er een na binnen voor,

en een na binnen toe , in 'c midden , in

de vierde een aan 't eind na buiten toe,

en in de laatde, ofbuitende, eennabui-

ten,.en een na binnen toe , ieder in een

voorbogt van de Zee -groene Slang zig

vertoonendc.

De linker vleugel is in allen deelen , als

de rechter, dog m de vier eerlle verdee-

lingen daan voor aan drie , en in de ag-

terde vier roode bollekens nevens een
,

en dan de vyf Zee-groene Slangetjes, in

ieder verdeeling een , dog in de voorde

twee , hebbende ieder voor aan ook een

rood bolleken binnen de Slangetjes } dog

in de vyfde zyn 'er twee boven een in

ecne reye met de vier andre , en dan nog

een buiten , een duim-breed lager. Be-

neden aan weerzyden heeft hy twee

ronde vinnen , dat wel korte vleugeltjes

- gclyken > zy zyn licht Hemels -bhieuw

van grond , en van vierappelbloezeme wat

rond loopendc graaten voorzien
,
pas be-

neden welke vinnen (die een pink lang

zyn) men aan weerzyden nog twee ap-

pelbloezeme doorns ziet.

De daart is licht Hemels - blaeuw

van grond , dog zoo , dat hy uit vyf

flaeuw- Zee -groene , en vyf Hemels-

blaeuwe overlangze banden bedaat , op

ieder van welke Zee-groene , van boven

tot onder toe, dippels vervolgens daanj

dog onder heeft hy een fmallen zwarten

zoom.

Deze Vifch doet een ongemcene hccr-

lyke vertooniiig in 't water , en als hy
vliegt , zynde ook zeer lekker van fmaak.

N ". 8 1 . Vertoond ons de Jkan Boaja

Kitsjil ^ oi den kkenen Kalman j daar hy

met zyn fmal lang fnuitje, en met zynen

kop wel wat na gelykt.

Voor uit deekt als een knge voor om-'

gekrulde Olifants-fnuit, die voor aan wat
Purperagtig , en verder Zee - groen en

Purper van verw, en vol zwarte fchrap-

jens beneden is.

De kop is fchoon Purper en wit j dog
zeer kort en dik , zynde van 't lyfdoor een-

nen Zee-groenen omtrek afgefcheiden, zyti

oog is geel. Langs den rug vertoonen zig

als halve tegen den rug daande geele rin-

gen met een witten binnen-grond, welke
tot aan den daart toe voortgaan , hoe lan-

ger hoe kleener werdende , en midden
vertoond zig een klcen geel

Ikan

Roaja

Kusji'.

op de rug

vinnetje, en nog een veel kleender van

die verwe onder de buik voor aan , eii

ook zoo een tegen 't lyf , vol zwarte

graatjens. *

De ganfche buik is mee een Purprert

zoom bezet, die men ook aan weerzyde
van den daart ziet , die midden in geel,

vol zwarte graatjens, en aan 't einde van

de eene zyde tot de andre met zwarte

dippen bezet , en in 't midden wat uit-

dekende is.

Het lyf zelf is van grond flaeuw Zee^

groen, vol kleene vierkante verdeelingeil

tuflchen den rug en buik, zynde allede

pilaarkens , die 't vierkant maken , geel-

agtig, en midden in ieder vierkantje heefl

men dan eens een zwarten leggenden drie-

hoek, met zulke dippen 'er boven , dart

zoo een daanden met de dippen 'eronder,

dog in de zesde verdeeling is een Citroen-

geel bolleken met vier zwarte dreepjens

,

na de hoeken loopende. In 't volgende

vierkant is een geel hart, ofeen drie-kant

met een zwarten omtrek , en met een

dip vlak boven , en twee 'er onder. Daar
na weer een leggende drie -hoek, die

boven in een zwarten dip , en beneden
de fpits 'er drie heeft. Dan volgt 'er

weer een geel hart met drie dippen boven
en twee onder, dan weer een geel bolle-

ken tuflrhen vier dippen , en zoo hee^
vervolgens ieder vierkant zoo iets byzon-
ders , 't zy van zoo een geel bolleken

,

of van zoo een hartje , of van zoo een
dnc-hoek , met eenige dippen 'er by , waar
mede het af deekt j dog na den daart toe

werden deze vierkantjes (die 2j- in getal

zyn) allenskcns kleener. Dit Vifchje

werd niet gegeten.

No. 82. Geeft ons de 'Terkotkor Bi- Tcrkoe-

roc^ o^ de blaeujve Tortel-Duif y te zien j korliiroe.

een kleen klip-Vifchje j dog mooy van

verwen , en teekening ) want de kop

,

en 't ganfch lichaam , tot aan den daart

toe
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toe (uitgenomen vier verdeelingskens op
den rug van den kop aftot her eindevan den

bovcn-vin, die Goud-geel, en rood van

beneden- zoorn zyn,) is fchoon Hemels-
blaeuw, op vvclklyfzig, by de Haart,

twee Goud-geele bollekens wat van een

in de lengte, en dan nog twee zulke aan

weerzydcn van den Purpre voor-vin tegen

't lyf vertoonen , behalven dat men nog
'een Goud- geel Eylandje met een rooden

zoom pas boven 't midden van die vin

(die boven aan citroen-geel is) verneemd.

De kop van dit Vifchje is als een kleen

Olifants- kopje , boven den bek (die van

binnen wit is ,

voor uitftcekt)

200 fchielyk rond oploopende,

Zyn oog is Goud -geel, den appel

rood , de vmnen en de Itaart fchoon Pur-

. Ikan

feokillo.

en met een kort fnuitje

wat ingebogen , en dan

per en de doorns der boven- en der be-

neJen-agter-vin rood of donkcr-Puiper,

en de grond licht Purper - verwig j dog
de twee doorns onder de buik zyn wit.

De kop is met een Purpren Itreek van

't lyf gelcheidéh , ontrent welke (gelyk

ook op de kop zelf) zig cenige zwarte

llippels tudchen die Iheek en de vin ver-

toonen.

Het is van fmaak , als andre Klip-Vifch

,

en zeer goedj dog zeer zeldzaam.

N°. 85. Vertoond ons de Ikan Kokillo

,

o£ de Kokillo-Fifch.

Dit gelykt wel eenZee-Duifje, ofeen

Zee-Papegaeyken , na zyn Papegaeys-

kop en bek , zynde de kop Stecn-graeuw

,

én den omtrek van den bek , en van den

ganfchen rug , fchoon rood , hoedanige

twee bollekens zig ook op den kop , en

boven by 't oog , en een beneden by de

vin , vertoonen. De wamme is fchoon

Zee-groen , hoedanig ook het boven-lyf,

gelyk het beneden wit , en vol zwarte

fyne kleene ruiten is.

Op 't ganfch lyf vertoonen zig over al

Goude bollekens, en zoo ook vier op de

"wamme , twee in 't midden boven een,

en aan weerzyden ook een.

Het oog is Zee-groen , en den appel

rood en wit , dog de buiten omtrek is

fyn , en zwart.

De boven - vin , die gedoorrid , vry

lang is , en ook agter brecder uitloopt

,

vertoond zig Goud - geel van grond
,

en rood van doorns , hebbende agter aan

als een rooden onder- en boven-zoom.

Onder den buik (dieeen bleeken appel-

bloezemen zoom heeft ) ziet men een Pur-

per- rooden doorn , en beneden zulken vin

,

hoedanig ook de twee-kluftige ftaart van

vcrw is, behalven dat ook van de ftaart

tot aan den kop een Purpcre fchey-llreep

tuflchcn 't boven en onder-lyf loopt, die

iig byna als een ovaal vertoond.

Dit is een ongemecne lekkere Vifch j

dog hy komt zeer weynig voor.

No. S4. Vertoond ons de Kwikjlaart
^

een fchoone Vifch , zeer blank , en hard

,

of valt van Vifch , en byzonder aangenaam
van fmaak. Dit is 't Manneken.
Hy is een grooten voet lang, dik van

lichaam , met een grooten buik
,
groot van

kop, kleen en wat gedrongen van bek.,
die van binnen Purpcragtig , en verder
met een brecden zwarten omtrek bezet is.

Het ganfch lyf is boven donker- , en
beneden licht blaeuw, "wat na den graeu-
wen trekkende , met drie overlangze
licht-Purpre llreepen , die een pink breed ,
en als langwerpige bollekens aaneen zyn,
beginnende alle drie ontrent het oog , en
hoe langer hoe flaeuwer na den ftaart toe
afloopende j dog de onderfte loopt by 'c

oog wat krom om, enbovenby denflerk-
gedoornde afch-graeuwe vin, (die ngter
donker -blaeuw en langwerpig rond is)

vertoond zig een leggende Orangie halve
Maan.
Het oog is zwart van appel , Purper

in zich zelven , en blaeuw van buiten-
kring, om welke nog twee fyne zwarte
om een graeuwen kring loopen.

De beneden-vinnen zyn verder licht-

Purperverwig, gelyk ook die tegen 't lyf
( die boven aan rood , dog van omtrek
blaeuw is) en verder zyn de doorns Pur-
per van grond , en blaeuw van omtrek.
De ftaart bcftaat uit licht-Purpre en

blaeuwe banden , welke laatfte vol zwar-
te haakjens is. Ook loopt de ftaart verder
met twee dunne enden zeer verre , ma-
kende een groot half rond, uit.

No. 8f. De K-vjïkfluart^ het Wyfken
is in allen deelen even eens als 't Manne-
ken } dog de grond van den boven-vin is

licht-graeuw , en de doornen zyn zwart j

ook is de agter boven-vin mede zeer
Iterk gedoomd , daar die van 't Manne-
ken rond , en ongedoornd is.

De beneden agter-vin is ook niet Pur-
maar donker Steen-graeuw.

De halve Maan boven by de gedoorn»

Efc

Kwik-
ftaart;

Het
Manne-
nekcn.

De
Kwik-
ftaart

,

Het
Wyfken?

peragtig-,

de vin , boven toog, is licht Zee-groen,
en in 't Manneken Orangie.

Het oog is Zee-groen van appel , en
verder Orangie van zig zelven, hebben-
de een licht graeuwen breeden kring tuf-

fchen twee fyne zwarte ftaan.

No. 86. Vertoond ons den Bedrieger.

Dit is een Vifch , als een gemeene Jacoh
E'vertzen , en ook wel zoo goed van
fmaak, ontrent een voet, ofnogwelzoo
lang.

De kop , en 't lyf, is zeer gefchubt
,

en donker-graeuw van verw.

De bek gelykt wel wat na een Arends-

bek , zynde van binnen appelbloezem.

Zyn oog is fchoon Zee - groen , de
kring 'er om fchoon Orangie , en dcri

aippel zwart. Zyn wamme is licht appel-

btoe-

De.
Bedric:

ger.
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bloezem met zwarte dubble ftreepen en
j

De vin tegen 't lyf is Purper en wit

;

ftippels 'er langs. Al de ondervinnen zyn !
dog boven zeer wit. By de beneden-vin

licht roodj dog die tegen 't lytis citroen-
i

onder tegen de buik is een Imge nppcl-

geel , en alle zyn zy vol zwarte fyne
j

bloezemc doorn. De agtcrvinnen boven

graatcn. ^'^ onder zyn imul , en van vcrwe als de

By 't oog loopt de kop wat op , een
j

Ibart , of donker-appclbloezcm, hoeda-
nig ook de Zaag is , die op zyn rug wat
voor bv 't oog , na agteren toe , (laat.

ftuk weegs henen tot de bovcn-vin, die

zig zeer gedoomd , en als een vlag ver

toond, die boven Ichoon-Zee-groen, dan
{

die een halve pink lang , en aan weder

'fchoon rood, dan weer fchoon- Zee- |

zyden
, ja over al, vol zwarte tanden is,

groen , en dan van de zelve verw als 't en die boven fpits uitloopt,

iyf, en op dat laatile gclliiubd is , zyn- Ontrent den ilaart vertoond zig tuf-

de de doorns ook Zee-groen , dog flaeu- fchen de zelve , en tufTchen 't lyf, eea

'wer van verwc. i

ronde bol , als een grootc nagel , die al

Dertaart beftaatuit vyf roode, endevier I
mede vohoode ftippcis is,waarnazyn fraey

citrocn-geelc langwerpig-ronde banden ,' donker -appclbloezem rtaartjc , dat vol

die zig als vederen tudchen malkandren
j

groote roode rtippels,cifbüllekens is, volgt.

in vertoonen. Hy draagd zyn naam daar
j

Het is een zeer aangenaam, vaft, blank.

na, om dat hy door zyn aardige lyf-verwc

deVifchers zeer dikwils, fchoon zy hem
al hebben , en mceltcr geworden zyn

,

ontduikt.

DeBri- No. 87. Venoond ons den Brigadier
,

gidisr. ceh Vilth , als een kloeke fpan - Baars ,

zynde licht-Zcc-groen van kop, die met

veel roode rt;eeken gelyk ook den bek
,

en de wamme ,
getcekcnd is ; dog het

ganfch 1} f is als een Italiaanjcb Vloertje

van zeer rterk Zee-groene en zwarte blok-

jens tegen een , waar van de zwarte

langwerpig opllaande , dog de Zee-

groene regt vierkant zyn.

Hy is rood van oog, zwart en wit van

appel, Stecn-graeuw van voor-buik, dog

anders verder als 't lyf ; en onder aan 't

einde van den voor- buik wat Orangie
,

gclyk ook de beneden voor- vin; maar

dic tegen 't lyf is wit en zwart, en boven

aan wat Purper- verwig,

Dcboven-vin is als een gedoomde vlag,

die beneden Steen -graeuw, boven geel,

en vol geele duornen is, dog met zes dun-

ne roode, dwars 'er tegen aanloopt , die

zig kruilleling over de an Jre vertoonen j

dog de naartedoornopdenrugby den kop

is rood en Steen-graeuw.

De beneden agter-vin is Orangie van

grond , en heeft drie roode overlangze

banden. De ftaart is flaeuw - Orangie
,

en de Vifch zeer lekker van fmaak.

Ikan ^°- ^^* Vt^i^toond ons de Toeringa-

Tocnii- Fifch, zynde een bol Klip-Vifch je , dat

ga. byna even eens als de Ikan Kokillo , N°.

8;. bcfchrevcn , van fatzoen is j dog t

en lekker Vifchje j dog het werd zeer

weinig gevangen.
No. 8p. Doet óns de Ikan Lucefte , öf

de Lucefte-Fifcb^ die even eens van lengte Ikan

én lyf als een kloeke Jacob Eveitzen , en LuceCej

en niet minder van Imaak is , zien j dog
zyn kop, fnuit, oog, v*erw, en teeke-

ning, is in allen deelcn anders: want zyn
kop is zeer groot , als die van een groot
Verken , de bek en de fnuit ook zoo,
en van binnen rood , gelyk ook de af-

fchciding van den kop van 't lyf; dog ver-

der boven en beneden den bek geelagtig.

Ook is de verw vun den kop donker-Steen-
graeuw , dog boven by 't oog wat don-
kerder.

Zyn oog ftaat zcldzaatn ; bövèri in eh
byna als half buiten den kop , dat zeer

groot , Orangie van verw met een Zee-
groenen kring , en dan van een zwarteil

fynen buiten-kring voorzien is j dog de
appel vertoond zig zwart met een Zee-
groene rtip in 't midden.

Het lyf verder is van een lichte lever-

verw, zynde over al het geheele lyf, de
kop, vinnen en rtaart over met veel zul-

ke kleene bolickens bezaeyd , behalveri

welke zig hier en daar op 't lyf 16 a 18

zulke ovale vlekken als Ganzen- eycren

(van welk esnige rond zyn) vertoonen.

De boven-vin is gedoomd voor , dog
agter heeft hy nog een ronde, gelyk ook
die tegen 't lyf, en de beneden vin daar

is ; dog de agterllc beneden- vin is voor

rond ^ en agter twee-kantig, de ftaart,

die vol, en fraey groot is, en de vinnen.

vertoond zich licht appclbloezem over 't 1 zyn wat donkerder als 't lyf, uitgenomer»

geheel lyf j maar van Haart , en onder-
j

die tegen 't lyf, en de gedoomde boven,

vinnen is 't wat donker Purper van verw j I die wat lichter van verw zyn.

ook is het lyf vol roode ilippels.

De kop is groot, de bek , als die van

een kloeke Cacatoe of Papegaey , met

kleene tanden, appelbloczcm van binnen,

en licht- graeuw van buiten-omtrck.

Hy is rood van oog, den appel zwart

,

gelyk ook de buiten omtrek des zel6.

Nq. 90. Vertoond ons de Ikan Païa-
jj^j,^.

boe ^ oi de Palaboe- Fifch. Dit is als ofpaJabocj

men een lichten Hemels -blaeuwen Jacob
Evertzen zag, die donkerder Hcmelfch--

blacuwe Ganzen- eyercn en groote ronde

bollen hier en daar (even als de vorige)

met een grootc menigte van zulke kleene

He-.
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Batoe

J»nS
Mcrah.

Hemels -blaeuwe bollekens over alle de

deelen van zyn kop, ilaait vinnen en lyf

vertoond ; zynde de vinnen en Haart wat
donkerder Hemels-blaeuw , en met wat
grooter bollekens, als 't lyf, bezacid. 1

De kop verfchild ook zeer veel , die

zeer groot , en by de wamme ook met
ccn roodcn llrcek van 't lyfgefcheiden is.

Zyn oog is rood , de krmg 'er om
,

gelyk ook den appel , zwart , met een

witte (lip in 't midden. Hy is ook groot '

van bek, die tegen zynen dikke kop tot

aan de gedoomde boven -vin oploopt,

zynde 't verdre fiitzoen van den Vil'ch even

eens, alsvandenvorigcn, dan alleen, dat

hy veel dikker van kop , lyf, en buik

,

aan welkers onderlle , boven de beneden-

agter-vin, hy naall die twee doornen met
een rood ovaal rondje geteekend is.

Deze Vifch overtreft den Jacob Ezert-

zen in lekkere linaak , en vctheid zeer

verre.
'

N°. pi. Zien wy Acn Ikan Batoejang
Merab, of de roode Klip-Fifch.

Deze is als èen groote Baars van leng-

te } dog veel vetter , en lekkerder van

fmaak. Hy is licht rood , en groot van

kop , kleen van bek , die 'van binnen
,

|

en verderna beneden, watappelbloezem-
agtig is.

Zyn ganfch lyf, dat boven donker- en

onder licht -rood (voor al by zyn diep-

gaande buik , die zig als ccn zak opdoet)

is, vertoond zig tot de Haart toe ilerk

gcichubd.

De vin tegen 't lyf, en' 'er even on-

der, isdonkcr-vood; dog de boven op den
rug ftaande Ilerk - gedoomde en vry lan-

ge vin
,

gelyk ook de agterfte beneden-

Vin, en de ftaart , (die twee-kluFcig als

die van den Schaarvogel is) zyn licht-

Purpcr-vervvig.

Zyn oog is ook zeer groot, blaetiw, en
wie van omkring; dog zwart van appel,
die ccn fyncn rooden kring, en een witte
middcl-ftip heeft. ,,

No. pi. Doet ons den Ikan Jnwa-wa, AuwawaS
of ^1? yiaxvaiüa-Pljch , zien.

Dit is een kleen mooy lekker Vifchjc,
hebbende een V'erkens fnuitje ( dat voor
rood is) en ook zoo een lang Verkens-
kopje , welkers grond , gelyk ook die
van zyn dik -buikig lyf, fchoon- Zee-
groen van vcrwcj dog dat met veel ovaal-

agtige en ronde vlekken , die donker-
Zee-groen zyn, geteekend is. Zyn oog
is Citroen-geel, uiet een roodappelkcn,
en met een zwarten kring voorzien j dog
op het oog vertoond zig als een rood
kruis tegen den appel aan.

Even boven 't oog op den rug heeft hy
een zaag , die wat na agteren gebogen

irtaat, ontrenteen pink lang, en na de
binnen zyde met tanden is. \

De boven en beneden-vin zyn groot,
en rood , uitgenomen tegen 't lyf , die

t geel, gelyk die pas 'er onder Zee- groen
is, waar ontrent zig beneden aan de buik
als een kleen licht-groen ovaal met roode
groote Hippelen vertoond.

De Haart beltaat (behalven dat hy voor
aan een licht Zee groenen band heefr , die

ook met donkerder Zee -groene vlekken
geteekend is) in vyf Zee -groene lang-

werpige , en vyf roode banden , zynde
de eenc buitenHe Zee-groen, en deandre
buitenlle rood > dog al de Zee -groene
zyn met zwarte Hreepjens, die van boven
na beneden gaan , en zich zeer .aardig

vertoonen
,

geteekend. Dit is een on-
gemeen fraey Vifch je , dat zeer weinig
voorkomt , en van de Liefhebbers zeer

gezogt werd.

ZESDE HOOFDSTUK*

ItCan Badjoc Eefi. Ikan Sowanggi Merati. Ikan Gora. Ikan Marafioli. De
Zee-Jagcr. De groene Tooveraar. De DubbclHaart. De Capitein Zaager. Het

Vraatjc. De groene Zaager. De bruine Dolfyn. De Zee-kap. De groene Ko-
nings-V"ifch. De gccle Papegacy. Ikan Moeloct bengkoc. Ikan Makare. Ikan

Boclan bahroe. Ikan Lacciwa. Locki Laoet Jang Hidjoc. Moeloet Bezaar. Mata
Iilntang Hidjoc. Wawoelang. Ikan w.iccom Laoct. Ikan Docwing. IkanSo-
iarat. Ikan Batoc Jang Haboc Haboe. Ikan Oema. Ikan Peti Bariska. Dondioc.

ikan Terkockor. Cacatoeha Bandan. Z)^ Orangie Trompetter. Ikan Kambotton.
yjf Schout by Nacht. Z)(f Koningin. Z)if gemcene Konings- Vifch. IkanFoetac,

Kocda Laoet Jang Koening. De Roover. Ikan Waccom. Ikan Tikar. De
groote Cacyman. Ikan Markekoe. Cornoedo Bezar. Ikan Badoeri Jang Ongoe.
Ikan Boagen. J)? Bloem-Krab. Ikan Lafacker. IkanLawaLawa. Ikan Saraza.

De Half -bek, Ikan Lalawer. De gevlamde Pampus- Vifch. De roode Jacob
Evcrtzen. De CaflTer. Ikan Tikar SVarna Warna. Ikan Babi. Ikan Bangay.

ill. Dekl. Bbb Ikan
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Jkan Gala G.ila. 7J)f bruine Opblaazer. Ikan Soteia. Ikan Moelia. IkanCaca-^

toeha Kitsjil. Ikan Rolat Jang Mcrah. De Japanicbe Prins. Ikan Coeloer Koe-

iiing. Ikan ToetomboEkor 'liga. Kapitan Cafir. IkanCarbauw Hidjoe. Ikan

Goraba. Ikan B toe Jang Mocha. Ikan Doeri Sowanggi. IkanTerbang Beram-

pat Sajap. IkanBacoe Jang Eloc. Ikan Lofi Lolï. De gevlamde Trompetter.

Cacatoeha Laki. Ikan Sowanggi Belar. Ikan Boelan. Ikan Cabos Panggigir.

Z)<?OolMndifch-Vaardcr. Ikan botera Pocteh Hidjoe. Ikan Batoe Tertloc. Ikan

Maleti. Ikan Parotli Jang Djantön. IkanParkia. Bilalang Loet Jang Djantan. Ca-

catoeha Babintang. Ikan Barctti. De Ricvier- Bot. Anac Laoet Jang Terbong-

]<ocs. Ikan Doen Djantan. Ikan Mandali. IkanRiboet. De- Jager. IkanDoeri

Eetina. Ikan Panghoeloe. Ikan Mata Sambilan. De Ürangie Trompetter , het

kVyfken. De groene Paradys Vilch.^^ Ikan Riboet Djantan. Ikan Ajam Djantan.

Ikan Hilati Djantan.

Panglima.

Ikan Hama Djantan. 'De Krayer , het Manneken. Ikan

Ik,in

Badjoe

Befi.

No. 95.

I
S een fchoone Ikan Bidjoe-

Befi^oiPantfier-Fifcb, om
dat hy zig even eens , als

of hy geharnaft was, vertoond.

Het js een zoort van zeer lekkere Pam-

pus-Vifch , hoedanig ook zync gedaante

en groote is.

Voor dwars over de kop, en over zyn

bek en oog, tot aan 't lyt', loopcn drie

zwarte, en twee citroen -geele dwars

ftreepen, een half ftroo- breed, dat de

laatfte luflchcn de eerfte in Haan. Deze

loopen van boven na beneden , en na de

derde ziet men weer zoo een Purpere,

en dan weer een halve zwarte ibecp , die

van de vin tegen 't iyf over een citroen-

geelen grond, een duim breed na boven,

tulTchentweelicht-Purpreftreeken loopt,

die te zamcn als een lang ovaaltje tot on-

trent het oog (dat ook Purperagtig,

dog Steen-graeuw van appel, en met een

witten flip in 't midden geteekend is) uit-

maken.
Verder beftaat het ganfch Iyf uit zulke

zwarte overlangze ftrcepen , die tot nan

't agterlyf en den ftaart doorgaan j dog

tuflchen de zelve ziet men ook wat bree-

der overlangze ftreeken van zyn huid,

die citroen - geel , e;i fterk alleen daar

op , en niet op de zwarte rtreepen , ge-

fchubd is.

Agter boven en onder, werden dezel-

ve met twee brceder zwarte wat gebo-

gcne dwars -ftreepen onderfcheidcn , in

't midden van de welke een citrocn-geele

fmalle ftreepkomt, dietot aan den ftaart,

en van onderen met een breeden zwarten

lang-werpig-rondcn ftreck geteekend is;

welke rondom eenencitrocn-gcclenzoom

heeft, die na de ftaart dik is , en agter

fcherp toeloopt, zynde 't een de bovcn-

vin (die nog een citroen -geel buitcn-

vinneken heeft) en 't ander de beneden-

vin, die na debuiten-kant rood, en dan

weer met een citroen-geelen rand , en zul-

ke bollekens voor , bezet is.

De boven- vin , die zeer lang is , en

wel drie vierde van den rug bedekt, ver-

toond als een Purper- roode zaag. Ook
is de vin tegen 't Iyf, en'tagterftevande

ftaart, Purper-verwig; dog onder de vin

tegen 't Iyf heeft men een citroen -geel

vinneken.

Midden aan den buik heeft hy vyf
zwarte doorns. De fteert nu heeft van
voren na 't Iyf toe vier breede dwars-

banden, eneenfmille. '

De eerfte en de vierde zyn zwart, een

ftroo-breed , de tweede isPurperverwig,

de derde en de vyfde zyn citroen -geel,

dog de laatfte is zeer fyn.

N°. 94. 'Ve'ix.oondi ons èe Ikan SOWang- jkan

giAIerab, oi de rook 'Too'ver-Vifch. Sowang-

Deze is affchuwelyk van gedaante ,
gil^eiaJjj

zeer groot van kop, als dievaneengroo-
ten Olifant, zeer wyd van bek, (dic van
binnen , en ook wat verder na 't Iyf,

licht- Zee- groen , hoedanig ook zyn
groot oog , dog wat ilerkcr , met zyn
geelen en zwarten appel is) en vol van
roode ftreeken overal op zyn kop en Iyf,

welker grond geelagtig is.

Het Iyf is ook vol geele fchubben met
roode omtrekken, en van de midden des

zelfs na agteren toe is het, als of hy daar

eenige vleugelen by een had. Onder
tegen de buik vcrtoonen zich twee Zee-
groene doorns, die fchuins na voren toe

ftecken. Ook fchynt hy beneden een
geelen achter-vin te hebben.

De bovcn-vin is met negen zeer lange

zwarte dikke doorns bezet , die zig bo-
ven op een vin vcrtoonen , die boven
voor aan en beneden licht Purpcr.igtig

,

en in 't midden verder boven Zee-grocn is,

dog dic zich zoo wonderlyk opdoet, dat 'er

na agteren toe nog een geele vin, en Zee-
groene doorns onder , te voorfchyn ko-

men. De ftaart is licht-gecl. Niemand
' durft die Vifch eeten.

j

N°. i)f . Vertoond ons den /fa» Göra
, jj^jjj

\ oi de Gora-Fifch. Gora.

Dit is een Vifch als een fpan- Baars,

! zeer goed van fmaak j dog grooter van

kop.

Hy is kleen van bek , die binnen in rood

,

hoe-

I
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hoedanig men hem ook hier en daar op
de kop, die fchoon Zee -groen is, getee-

kend ziet.

Hy heeft een zeer groot Zee - groen

oog , dat een zeer grooten breeden rooden

buiten-kring, en een citroen -geelcn ap-

pel heeft } met hoedanigen ftreck ook de

kop van 't !y f, met een rooden daar tegen

,

onderlcheiden is.

Zyn ganfch lyf is, of met Purpre , of

met Zee- groene overlangze llreepcn, gaan-

de van de kop tot de Itaart toe
,
getee-

kend } dog van de rug af heeft men eerit

ccn citroen-geelen met Zee-groene hoek-

jens als fchubben, een Itroo-breed , dan

een fyne Purpre , dan weer zoo een ci-

troen-geelen gefchubden , dan een citroen-

geelen tufichcn twee Purpre , dan weer
een citroen-geelen gefchubden, daarna

weer een citroen-geelen tufl'chen twee fy-

ne Purpre als bevorens, dan een citroen-

geelen , dan een Zee-groenen tulTchen twee

Purpre, dan een citroen-geelen tulFchen

twee Purpre, daar na een citroen-geelen

gefchubden tu0};hen twee Purpre, dan

weer een citroen-geelen zonder fchubben

tufl'chen twee Purpre , en dan nog twee

zulke gefchubde citroen-geelen, en in 't

midden der zelve een Purpren.

De boven -vin is als een groot Zeyl,

of als een vlag vol groote doorns, die on-

der en boven licht-Purperverwig en in 't

midden wel eens zoo breed citroen - geel

is , hebbende onder en boven agter aan

nog twee zeldzame korte half-ronde vin-

nen i die boven Orangie van grond zyn,

welke boven met een Zee-groenen en be-

neden met een Purpren zoom bezet zynj

dog die beneden- agtervin heeft voor aan

een groote Zee-groenen doorn , en dan

een dunner Purpren , hoedanig hy ook
rondom gezoomd is , dog de grond der

vin zelf is citroen-geel.

De vin tegen, en die onder 't lyf, zyn

Purperagtig, en de ftaart, die zich twee-

kluftig, als dievaneenSchaarvogel, ver-

toond , is wel zoo licht van Purper. Dit

is een fchoone Vifch van verwen , en

teckening.

No. rj6. Komt ons den Ikan Mara/aoJi

^

o( Marafaoli's Fifchj voor, alzoo na een

zeker T'ernatajnfchen Goegoegoe , of eerllen

Dienaar van Staat, die ze zeer geerneom
de lekkerny at, genaamd.

Hy gelykt wel na een kloeken Spiering

,

hoedanig hy van lengte, dikte, en kop is.

De grond van de kop is licht - appel-

bloeflem , zynde met veel Zee-groene
halve Maankens , van hoedanigen verw
ook de bek van binnen is, gcteekend.

Het lyf is fterker van appelbloeflem

,

zynde boven en beneden , van de kop tot

de fliaart toe , met 1 7 zulke vierkantjes (die

met een witte ftrecp onderlchcidcn , en

EN VAN AMBOINA. ^7^
afgeperkt zyn) en in 't midden met zoo
en breeden ürangien overiangzen flreep
tot aan de ftaart toe, op welke laatftezig
ook 7 a S Zee-groene bollen vervolgens
in de lengte nevens een vertoonen , ver-
cierd.

De kop is van 't lyf door een appel-
bloezcme ftreek afgelcheiden.
De vin tegen en onder 't lyf voor is

rood. De boven- vin is wat gedoomd met
roode doorns , verder Zee -groen van
grond

, en na agtercn toe als een fmalle
vlag

, die Zee -groen , rood , en onder
citioen-geel is. De agter-vin beneden is

Zec-gioen in 't midden, en citroen-geel
aan wederzyden , en zoo ook de twee
tanden , die 'er by ftaan.

Zyn oog is Orangie, met een citroen-
geelen kring.

De ftaart beftaat voor aan uit een Zee-
groen ovaalwaar, om een fmalle roode, ea

'

daar na een lichte Purpre breede half-
rond-gaande band

, (die met vier bollen
bezet is) loopt, waar toe dan een Purpre
ftaart met zwarte graatjens, dicaanweer-
zyden breed, en in 't midden aan de bui-
ten- kant fmal is, volgt.

N°. 97- Geeft onsden Zee-Jagcrxe zien, OeZeéi
eenkeurlykeVifchvanfmaak, van groote Jager.

'

en gedaante byn^i mede als een Baars j
dog ongemeen fchoon door zyne menge-
ling van verwen.
De kop vertoond zig licht- appelbloef-

fem van verwe, dog onder, daar hy 't lyf
ahcheid, is hy rood, welke hier en daar
metkleenefchubbetjens, gelykhetgehee-
Ic lyf met groote , op een fchoone Zee-
groene huid bedekt is.

Over 't lyf loopen in de lengte , van den
kop tot de ftaart toe, vyf citroen -geele,
en vier Hemels blaeuwe overlangze ftree-
pen tufl'chen de zelve.

Ook is de vin tegen 't lyfcitroen-geel,
en boven aan 't lyf Hemels-blaeuw.

Gelyk hy een fraey kopje , en een net
kleen bekje heeft , alzoo is hy ook van
een fchoon Zce-groen oog, met een don-
ker zwarten citroen-geelen appel, en een
Hemels- blaeuwen buiten kring voorzien.
Boven 't oog , tuflchen den bek , en dé
boven-vin , vertoond zig als een half rad
met zyn Hemels -blaeu we , en citroen-
geele vellingen , die tegen de kop boven
breed ftaan, en na 't oog fmal uitloopen.

Beneden de kop hangt een baardje

,

en onder de voor-vin ziet men twee licht-
Zee - groene tanden , en wat lager nog
twee, na welke zig de agter-bencdcn-virt
als een vlag , die onder Purper , in 't

midden citroen-geel , en aan de buiten-
kant fchoon Zee-groen is, vertoond.

De boven-vin heeft voor aan 4 a f ci-

troen-geele doorns , en daar na doet de
zelve zig ook als ccn lange breede vlag,

Bbb z die
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De groe-

ne Too
Vcraar.

die büVcn licht - Purper , dan Hemels-

blaeuvv , dan citroen- geel , dan Zee-groen

,

en dan weer Heinels-blaeuw is, op.

De ftaart is twee-kluftig , en licht-

Zee-groen van verwe.

N". p8. Vertoond ons den groene "too-

veraur. Dit is een zagt lekker kleen

Vifchjé , byna als een bpiering , zynde

licht-Zee-grben en citroen-geel van kop,

rood van doorns , als ook van voor-vin

tegen 't lyf, en ook vanilaart, die twee-

kluftig^ even als de vorige is.

Het oog is rood , met een citroen-

geelen appel op een citroen-geelen grond.

Het geheel lyf, tot aan de ftaart toe, is

fterk Zee-groen , zynde met zes a zeven

citroen- geele na voren gebogenc fyne

dwars-banden , die een duim -breed van

een ftaan, onderfcheiden.

De boven- vin vertoond een lange fterk-

gedoornde vlag, die onder en boven He-
mels -blaeuw, en in 't midden citroen-

geel is i dog na den agterften doorn ver-

toond 'er zig een, wel eens zoo lang, als

de andre ^ en daar na ziet men
,

ge-

lyk te voren j hier ook eerlt een citroen-

geele, en dan een Hemels -blaeuwe ver-

deeling , die zoo tot zes toe , dan een

bc
bubbel-

ftaart.

citroen-geele , dan een Hemels- blaeuwc)

tot 't einde toe vervolgen. En zoodanig

is ook de vermengcling van verwen der

agterfte beneden-vin, die voor rood, dan

citroen-geel, dan Hemels -blaeuw , dan

weer geel, Hemels-blaeuw, enrood is.

No. 99- Doet ons den Dubbel -Jlaart

zien. Dit is een groote Vifch van lengte,

als een groote Schelvifch
, groot van

kop, die een fcherpe fnuit , en een bek

heeft, die van binnen citroen - geel , en

dan Hemels-blaeuw , en met een rooden

buiten zoom bezet is.

Zyn oogen ilaan zeer dicht by een
,

zynde groot, enrood, Hemels-blaeuw,
breed van buiten - kring , en wit van

appel, met een zwarte Itip.

Het ganfch lyf en de kop over is de

grond fchoon Zee - groen , en citroen-

geel, zeerfterk, gelyk de kop, metroode
trekken, en eenige kleene roodej dog 't

lyf vol groote zulke fchubben getee-

kend.

Midden op den rug , tegen de boven-

vin aan , vertoond zich een ftreek van

twee duim - breed , die Orangie - verwig
met een rooden omtrek na het lyf toe,

en gelyk als met twee halve kringen, die

in de lengte tegen een liaan
,
gcteekend is

,

en aan die zelve kant, tegen de ftaart aan,

heeft men nog zoo een Orangie ovaal, dat

een duim-breed lang, ea een groote Itroo-

breed dik is.

De boven -vin , die 14 lange citroen-

geele doorns heeft , vertoond een breede

vlag, die boven rood , en beneden He-

mels-blaeuw is, waar na agter aan bovért

nog een kleene citroen - gcele vin tot aan

de Itaart volgd.

De vin tegen 't lyf is ook Hemels-
blaeuw, dog boven aan met een rooden
omtrek} ook is de buik Hemels-blaeuw.
De beneden-vin agter heeft mede lange

roode doorns j vei toonende verder ook
als de gedaante van een vlag , die aan 't

lyf citroen- geel, en ook zoo van buitcn-

zoom (als of 't halve Maantjes waren)
dog midden in Hemels-blaeuw is.

De drie - kluftige fteert vertoond zich

zoo , dat men eerft een behoorlyke grooten

twee-kluftigen ftaart , die Hemels-blaeuw,
en aan de buitenkant met een roode zoom
bezet , en aan de einden zeer fcherp is ,

ziet, en uit het midden van die Hemels-
blaeuwe, ziet men dan nogalseenandren
Zee-groenen ftaart , die mee de andre ftaart

als een halve Star vertoond , te voor-

fchyn komen.
Het is een fchoone $ harde , blanke

,

en vette Vifch i dog die men zeer wei-

nig ontmoet.
No. 100. Vertoond ons den Capitcin oen

Zaeger , alzoo na de zaag , die hy op zyn CapiteiS

kop voerd, genaamd. Zaeger.

De kop van dit Vifchje, is als die van
een Bofch - Verken , zynde citroen - geel

van fnuit en neus', tot boven by den
hoorn , die zig by zyn zaag vertoond.

Op 't voorfte deel van den kop, dielicht-

Zee-gioen is , vertoonen zig verfcheide
overlangze Zee- groene en citroen- geele
ftreeken met kleene roode fchubben , en
ftippels.

Zyn oog is rood , de omtrek , en de
appel citroen-geel, en de buiten-omtrek
mede rood , hoedanig ook de vin tegen
't lyfj die zig bloed-rood vertoond, is.

De hoorn op zyn kop , die een lid

van een pink lang is , ftaat na voren ge-
bogen; dog de zaag, die ruim nog eens
zoo lang is , na agteren toe , na welke
kant zy ook getand is. Deze beide , eil

de ftaart, zyn Hemels-blaeuw van verw.
Het ganfch lyf is citroen- geel , met

veel Zee -groene Eilandekens 'er op ge-
zaeid j ook eindigd het lyf met een
Citroen-geelen breeden band , met fmalle

roode zoomen , en dan volgd de Hemcls-
blaeuwe ftaart, die vol is > dog die zig
agter als een halve Maan vertoond.

De boven-vin is gedoomd , hebbende
boven een Imallen , beneden een breeden
Purperen overlangzen band, en in 't midden
'er zoo een , die fchoon Zee - groen is

,

beneden is ook een lange gedoomde vin ,

die geheel Zee - groen van grond , dog
rood van doorns is , hoedanig ook de
bovenfte zyn.

Dit Vifchje is zeer vet en lekker , en
werd van de Kenders fterk gezogt j dog

heu
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Het
Vraatje.

De
|rocnc

tacger.

het valt 'er niet veel , anders was 't

niet te betalen,

No. I o I. Vertoond ons hetFraaije^ een

kleen j dog zeer iky Vilchjc , dat byna
noit genoeg heeft.

Het is van groote als een Spiering

,

dog dikker van kop, en voor-Iyf.

De bek , en de grond van 't onder-

lyf, is citroen-geel , hoedanig van verwe
ook alle de vinnen, en de Haart , zyn

,

dog de laatlle is vol fyne zwarte graaten

en aardig met een rooden lyft omzoomd

,

die als een leggende M. tegen 't lyf uit-

maakt, hoedanigen overlangze Hreep ook
van de kop tot de ftaart loopt.

Het onderlyf alleen is vol Zee -groene
fchubbcn op een citroen - geclen grond

;

maar de kop ( die met een rooden ftreek

van 't onder - lyf onderfcheiden is) en 't

boven-lyf, zyn fchoon-Hemels - blaeuw

,

en langs de rug , van de kop af na den
flaart toe , vertoonen zich negen roode

boUekens , een weinig kleener als zyn
oog, dat ook rood, en citroen-geel van
appel is. »

De boven- en onder -vin zyn licht-

blaeuw gedoomd ; dog de bovenfle is

nog wel eens zoo lang, alsdebenedcnfle,

Hec is een zoet lekker Vifchje j maar
het komt weinig voor.

N°. I02. Doet ons dit groene Zacger;

een Vifch, die wel een kroppers- Doffer

van voren gelykt , en wel ander halve

voet groot IS, zien.

Deze heeft een bek , ak een Trompetters
mondiluk ; dog die zeer kleen , met
fcherpe tanden voorzien, voor aan rood,

en agter in zwart , dog ook rood van

omtrek is.

Het voorfte deel van den dikken köpis

fchoon Orangie, boven van zyn rug af tot

aan zyn Purpere zwart-geilippelde wam-
me , hoedanig van verwe ook een deel

van zyii buik , ontrent recht onder in 't

midden, is.

Zyn geheel lyf f dat zeer dik , eri als

opgeblazen is ) vertoond zich fchoon Zee-

groen , zynde met ip zwarte boUekens

op dien grond over 't geheele lyf, en nog
twee op 't Oiangie van den buik , aan

welkers beneden -kant zig iet roods ver-

toond, bezaeid. Over 't lyf loopt een

zwartagtige itreep, een halfftroo-breed

,

van de kop tot de ftaart toe , hoedanig

öok de binnen - omtrek van het Orangie
deel van de kop , en de buik , als ook
dat van de wamme met die van den rug

én den buik is, loopende daarboven, en

niet beneden langs het Orangie henen.

Het oog is hoiig Zee-groen , en wit

agtcren gebogen , van buiten Orangie ,

v;in binnen bloed rood, en ook daar met
fcherpe licht -Zee -groene tanden bezet j

en boven aan zeer Ipits uitloopcr.de; dog
onder wel een vinger breed , en allengs-

kens na boven toe als een Ólifants- tand
is. Op het Orangie van dien tand , of
zaag, ilaat beneden een groote , en ver-

volgens nog zes kleener roode boUekens.
Tuffchen de iaag en boven -vin (dat

een bloed - roode vlag met Orangie in 'c

midden is) vertoonen zig eerft drie korte

Zee-groene doornen, dog daar na aan de
vin zelf nog agt diergelyke, die nog wel
eens zoo lang zyn.

De beneden -vin , die citroen - geele

groote doorns heeft , vertoond ook een

bloed -roode vlag, die Zee- groen van
binnen is.

De \'in tegen 't lyf is Orangie j dog
boven aan bloed-rood en Purper.,

De ftaart is door een breedenOrangien
band met bloed -roode zoomen van 't lyf

afgefcheiden, op welke vier wat kleener

zwarte billen , dan de vorige, op een
rey naaft een, dicht by de onder fte zoom
ftaan, terwyl zig by ae boven-zoom van
die band als fyne zwarte graatjens ver-

toonen.

De ftaart zelf is vol , licht-Zee- groen
van verw, en agter byna , als een halve

Maan.
Dit is een byzonder goede , dog zeer

zeldzame Vifch.

No. 103. Levert ons de bruine Dolfyn

uit, een Vifch , die niets ter Wereld van
den Ikaa Focki ^ No. Ö3 befchreven, iti

verwe, lengte , en fatzoen , dan alleert

ter van lyf,

van boven-vin is, die zich als

daar in verfchild , dat hy ongelyk groo-

en veel grooter en breeder

een groot

lang zeyl veitoond, en ook i behaUen
zyn lange doorns, een licht-Zee-groenen

zoom heeft , die zig ook aan 't einde van

zynen ftaart als een groote half JVIaans=

wyzefraanjc vertoond.

Ook heeft hy een ronder kop , een
rood oog niet een witten kring , en een

zwarten appel zonder een witte ftip 'er

in. Beneden aan Jen kop , ontrent de

fcheiding, vertoonen zich ook veel meer
Zee-groene ftreeken en onder aan den
buik twee ( in de plaats van eenc) Zee-

groene vinnen, behalven dit zig ook,
even bo^'en die onderfte vin, een bloed-

roode halve ovaale ftreek verroond.

. Het boven-lyf van dezen Vifch is ook,

lichter van grond, als 't onder- lyf, eri

met een flaeuw- Zee -groene en donker

bruine watering getcekend , welke men
van appel, die zwart van ftip , gelyk de ook op het middel-deél van de ftaart zoo

buiten- kring van 't oog breed, en bloed- ziet.

rood is. Van fmaak is hy even eens, zhdclkati

Op zyn rug heeft hy een groote zaag, Focari,

die wel een groote vinger lang , wat na Bbb 5 .N».
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Vertoond ons de Zee -kap, \
ook beneden , en daar een , dog bovert

;ian verfchcide groene bollen, en benedenDe --•104
, ,

Zee-kap. een Vilch van gedaante, lengte, en Imaak,

als een Harder j dog vry vetter , en aan-

genamer.

Zyn kop, lyf, ftaart, en vinnen, zyn

lichi-Zee-groen , dag de vinnen en Itaart

wat donkerder van verw.

Zyn oog is wit , den appel zwart , de

buiten- kring bloed-rood , en breed-, van

welke laatite verw men ook iets ovaals

boven de beneden agter-vin, die, gelyk

ookdieboven-vin , zeer fmal, maar lang

is, verneemd.

Aan 't beneden deel van (de kop , by

de kieuwen , vertoond zig een breede

,

lichte, roode,fl:reek, gelyk ook vooraan

de vin tegen 't lyf", en nog tuflchen de

kieuwen en 't oog, eenige rood-hairigc

Ureeken zyn.

Het lyf van dezenVifch is, van de kop

af tot de ftaart toe, vol zwarte fyne op-

ftaande ruiten j ook loopt zoo een fyne

zwarte ftreep van de kop tot den ftaart,

die vol , en met een fyne zwarten zoom

,

half-Maans-wyze, bezet is.

No. lof. Vertoond ons de groene Ko-

nings-Fifcb , die van de bevorens befchre-

konings- vtn Konings-Fifch niets, dan dat de kop
vifch. gj^ »j. lyf van deze flacuw - Zee - groen ei

ros , door een gemengeld , en als gewa-

terd van verwe zyn, verfchild.

Ook zyn al de vinnen en de ftaart

fchoon- Zee -groen met zwarte graaten,

en zoo is de boven -vin met pek-zwarte

doorns bezet.

Men verneemd hier ook tuflchen de

De
groene

de bovcn-vin als drie lange en twee korte

troflcn van licht-Zee- groene afhangende
bladen, die byna tot uen buik toe gaan,

behalvcn dat men tegen den ftaart aan nog
diie zulke kleene troften , en langs den

buik ook by de onderfte beneden-vin nog
hier en daar zulke bladen en bollekens

verlpreid ziet.

De boven-vin is als een lang- werpige
ronde vlag , waar in zig veel zeer don-
ker -citroen -geele doorns op een licht-

citroen-geelen middel-grond vertooncn ,

die boven met een Hemels- blaeüwcn zoom
van een ftro-brced gedekt , en beneden ,

als ook van den eerlten doorn af (die fterk

Hemels-blaeuw is, en alleen fcherp uic-

ftcekt ) van even zulken onder-zoom (die

zich wat flaeuwer van verw vertoond J

voorzien is.

Zoodanig is ook deagterfte onder-vin,

dog pas half zoo lang , in 't langwerpig
rond met ecnHemcls-blacuwen zoom be-

zet, die een halve ftroo-Lrecd , en mee
zwarte en Orangie - agtige graaten , die

zig op een citroen - geele grond vertoo-

nen, bezet is.

De ftaart vertoond zig fraey groot

,

vol , en Goud - geel j dog wat donkerdet
door zyn graaten , en aan 't einde met ee-

nen lyft van lood-verwige langwerpige
bollekens omzoomd.
Men kan geen fchooner Vifch in 't

Water zien , vermits zig de zelve als 'c

hcerlykfte Goud , dat men zien kan ,

boven-vin en den ftaart, agt halve zwarte, 1
vertoond, waar tegen het Purper enHe

5

en

De gaele

Pape-

gaey.

mels-blaeuw van de vinnen, en die licht-

Zee -groene troflen met bladeren onge-
meen fraey en fterk affteeken > dog is hy
fchoon van verw, hy is niet min hecrlyfc

van fmaak , en hy is zoo groot , zoo
fchoon , zoo blank , zoo vet , en cgter

zoo vaft van Vifch, dat men een Prins,

zoo om hem levend te zien , als om die

te ceten, 'er op noodigen mag.
N°. 107. Geeft ons den Ikan Moeloet

Bengkoc, o?de Scheef-bek, tebefchouwen.
Dit Vifchje is kleen, maar rcyn , by-

zonder zuiver, lekker van fmaak , en als

't Patrysje van de Zee.

Het heeft een aardig klccn kopje, en
fcherp voor-uitftckend bekje , Orangie-
agtig

, gelyk de kop citroen -verwig is.

Op 't neusje vertoonen zich twee zwarte
ftippen.

Zyn oog is licht-Zee-groen , dog den
appel citroen-geel, met een pek-zwarien

rtip in 't midden.

Het geheel lyf vertoond als een ge-

fchubd Zee -groen Harnas, dat van 't

midden af tot den ftaart toe allenskens

_ verfmalt , zynde in 't midden overlangs,

licht-Zee-groene ftreeken , zoo een hartje van de kop af tot de ftaart toe , met een

witte

en beneden daar ook thien zulke bollen

tot aan den ftaart , en boven de naafte

onder-vin na de ftaart , ziet men mede
iet bloed-roods, dat ook de verw vanden

breeden kring rondom zyn wit oog met
een zwarten appel ,

gelyk ook de kop
zoo mede van 't lyf onderfchtidcn is.

N°. 106. Vertoond ons de geele Pape-

gaey , een groote Vifch , die als een Ba-

bara, en welkers algemeene grond-verw

fchoon citroen- en Goud -geel door een

gemengeld is } dog de boven en onder-

agter-vinnen zyn licht citroen-geel.

Hy heeft een grooten dikken Papegaeys-

bek , die vol tanden , en van binnen

bloed-rood, gelyk ook de kring om zyn
citroen-geel oog, dat een zwarten appel

heeft, is. De kop werd door een He-
mels -blaeuwe ftreck by de kieuwen van

't lyf afgefcheiden.

De vm tegen, en daar onder 't lyf, is

Purper-verwig , dog die bovenfte tegen

't lyf aan Hemels-blaeuw.

Langs den bek, en wat lager, als ook

onder 't o3g, daar ter zyden, en *cr bo-

ven , ziet men verfcheide lange en korte

Ikan

Moeloet

"

Bengkoci
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witte ftteep geteekend j dog daar dit

Harnas verlmalc, na boven en beneden ter

linker zyde , en na beneden tei rcgter

zyde , vertoonen zich als drie langwer-

pige citroen - geele half- ronden tegen

dat Harnas aan , die weer met een üran-
gie zoom daar van onderfcheiiJen zyn ;

dog na de kant van de kop toe werd het

van de zelve door een liciit-Zee-groenen

halven kring onderfcheiden.

Largs de rug , onder de boven - vin en

langs de beneden-agtcr-vin , loopt mede
een breede ürangie ftreek- of zoom

,

langs het citroen-geel deel van 't lyf.

De boven-vin is hcht-Zee-groen, met
eenenOrangie en citroen-geelc overlang-

zen zoom in't middenjdog voor na den kop
toe is dat geheel Zee -groen , met t.vce

gras-groene tanden , die zwart van om-
trek zyn, 'er in.

De onder-vin agter is ook fchoon Zee-

groen ; dog de vin tegen 't lyf donker

Hemels - blaeuw , en de ftaart Orangie,

en twee-kluftig.

Onder tege.i 't lyf, by de ftaart , ver-

toonen zig ook drie a vier citroen - geele

doorns.

No. 108. Leverd ons den Ikan Maka-
re, o? AeMdkare-Fifch , uit, die van leng-

te en dikte, byna als de geele Papegaey
,

No. 106. befchreven , dog zonder Pape-

gaeys-bek is, gelykende zyn lichtblaeu-

wen kop wat meer na een Uolfyns - kop

,

zynde de zelve hier en daar met donker He-
mels - blaeuwe ftreepen en Hippen getec-

kendj ook is hy met een lichc-rooden ilreek

van zyn citroen-geel lyf afgcfcheiden.

Het boven -lyf van dezen Vifch is van

de zelve verw en teekening , als de kop

,

tot aan de ftaart toe ; uitgenomen dat

men hier en daar aan den rug, onder beide

de vinnen daar , drie fmalle llreeken van

dat citroen- geel ziet uitfteeken , hoeda-

nig zig dan 'c lyf aan weerzyden van de

grond zich vol zwarte fpikkels vertoond.
Het oog is bloed-rood , hoedanig ook

de vin regen, en onder 't lyf, boven aan
tegen 't lyf is, en van welke verwe men
ook iets beneden aan den buik, by die en-
kelen doorn boven de agterfte beneden- vin
verneem d.

De omtrek van't oog is licht-Hemels-
blaeuw , de appel wit , en deze heeft
een zwarte ftip in 't midden.
De wamme is ook zeer zwart, tot aan

de vin tegen 't lyf aan.

vinnen, bovenDe agter en I)eneden

als de geele

zyn langwerpig rond, zeerlicht Hemels-
blaeuw van giond , na binnen toezwarr,
en na buiten toe rood van zoom.
Ook is de ftaart fchoon Hemels- blaeuw

van verwe , dog vat donkerder dom- de
graaten , hoewel hier en daar ook met
een flaeuw wit gewaterd, en vnl.

Dit is ook een zeer goede Viich tot

fpyzc} maar zoo lekker niet,

Papegaey.

Ne. lop. Vtxtoandi onleen Ikan Boelan
ji^^^

Bahroe , o? de niewwe-Maans-Fifcb, zoo Boelan

na de fchoonc Zee groene groote nieuwe Balira,

Maan, die hy in zyn donker-Purperc en
zwart - gewolkte ftaart vertoond

, ge-
naamd.

Het is een zeer lekkere Vifch
, groot

en rood van kop, en dik van lyf} maar
zeer kleen van bek , die ook zoo licht-

rood, als de kop is, over welke'verfcheide

Zee - groene gevlamde ftreepen na bene-
den toe loopen.

Zyn kleen oog vertoond zig lever-

verwig, en den appel, die met een witte
ftip geteekend is, zwart.

Het lyfisOrangie-agtig, en metthien
overlangze ftreepen , die pas een halve
ftroo breed zyn , en die van den kop na
den ftaart loopen, onderfcheiden.

De, buik by de wamme is Steen-
graeuw, en loopt zoo een vingcr-breed

vin tegen 't lyf met eenbreeden, als ook tot tegen den ftaart, daar die ftreek fmaller

voor de zelve met een imallen ftreek
,

( die tot aan de buik , en , verder na de

ftaart toe , tot de agterfte beneden -vin

fpits uitloopt) citroen -geel vertoond j

dog pas boven de benedenfte agter-vin

loopt een fmalle -wit-appelbloezeme

ftreek , tot aan de andre zyde des ftaarts

boven tegen de rug , zynde die ftreek

ontrent een ftroo breed , tegen den wel-

ken aan zig zulk een Hemels - blaeuwe

zoom langs de zelve ook tot aan de andre

zyde van den ftaart , en ook langs het

flaeuwer Hemcls-blaeuw van het boven-

lyf van dezen Vifch, vertoond.

Van binnen in zyn grooten bek is hy
licht Purper-verwig , hoedanig ook de

verw van de vin tegen onder 't lyf, en

van den rood - gedoorndcn boven - vin is

,

welkers doorns groot zyn , en welkers

werd , voord , maar onder de wamme
vertoond zich als een halven lever- ver-

wigen bol, met 't rond na boven, en met
zwarte ftippels. De vin tegen 't lyf is

flets-groen, en met zwarte graaten j dog
de onJer- vin, daar by die halve bol, is

bloed-rood j maar de eerfte breede doorn
des zelfs Hemels-blaeuw, van \^elke verw
ook de buik, even voor by die vin, met
een kleenen ftreek, en dan vveer een wei-
nig rood is.

De boven- en onder-vin (die beide na

agtercnftaan) zyn licht-Zee-groen; dog
de bovenfte is langer en breeder , dan de
onder fte. .' (.,-,'-

N». iio. Vertoond ons den Lacciwa-

Cifeb , die Avonderlyk van bek en kopj
maar egter zeer goed van fmaak , en aan-

genaam van Vifch is.

De

Il:an

Lacowa.
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De bek ftaac als met een halve Maan groen, en met wat ros gemengd is. Dé
onder -vinnen zyn rood j dog de boven-
vin vertoond een ichoone brecde vlag

^

die boven hecrlyk Zee -groen , met een
rooden Ibeck in 't midden , dan weer
Zee - groen , en dan van de zelve verwe
van 't iyf , als dat van een lever, en die

daar alleen maar , dat zeer fracy Haat

,

gelchubd is.

De Ibuut vertoond ons als

open, zynde gelykook 't geheel lichaam,

de kop (ontrent welke twee kleene Pui-

pre bóllckens wat vaneen ftaan) Haart,

vinnen, en alles heerlyk Turpcr-verwigi

dog alle de vinnen (uitgenomen de ge-

doomde, die lichter Purper is) de rug,

de Itaart, en de kop boven, zyn wat don-

kerder, als den bek , 't Iyf, en de ge-

doomde vin.

Het oog is ook donker -Purper met

een blaeuwen , en dan weer een breedcn

zwarten kring, die vry groot, gelykden

appel, pek-zwait, c'n met een witte Hip

van binnen is.

N", III. Vertoond ons de Lokki Laoet

Jang Hidjoe, oï het groen Zee-Kreeftje.

Het is even eens , als dat wy N°. fo.

befchrevcnj dog 't verfchil is alleen daar

in, dat de hoofd - grond van 't Iyf hoog-

Zee-groen , en de verdre teekening van

de voorfcharen hoog rood , en van de

agter- vinnen fchoon zwart is , die met

ecngraeuwen gedippeldcn omtrek, en met

aardige vermilioen-roode fraanje omzet,

hoedanig ook de voorvinnen , aan welke

ook wat Zee-groen komt, zyn.

Midden op 't Iyf vertoonen zig ook

,

als 't ware , negen halve na agter gebo-

gene boogene, tuflchen ieder van welke

zig een rood bolleken vertoond.

In de buik zyn ook zes Orangie ver-

deelingen , die zwart - geftrcept , on-

trent als de nagel van een pink, en onder

geilippeld zyn , hoedanige llippels ook

langs alle de dwars-bogen na buiten loo-

pen
Men ziet na 't voorlyf onder ook

verfcheide lange pooten , als die van een

Haan , en aan de andre zyde drie korte
,

zynde graeuwagtig. Het iseenluft, om
dit Kreeftje in 't Water te zien.

N°. 122.. Y)ott ons dicn Moeloet Bezdr,

o^deGroot-S-mel, op. Eenfchoonegroo-

te en lekkere , hoewel een zeer wanltal-

tige Vifch.

De kop is even eens , als die van een

groot Hollands Verken, zeer lang en dik,

licht-roodvanverw, voorcn onder; dog

agter aan raeeft na de boven -kant by 't

oog donker-gracuw en flaeuw- Zee-groen

,

als ook vol zwarte kleene (tippels j die

zig ook in menigte op den geheelen kop

vertoonen.

De bek is van vier fcherpe tanden

voorzien , zynde de zelve na boven toe,

gelyk ook de fnuit , citroen-geel , hoe-

danig ook de vin tegen het Iyf is. Zyn
oog is bloed - rood, en de appel wit met

een zwarten ftip geteekend.

Zvn ganfch Iyf, ('t geen als dat van

een Jacol? Ezirtzen gefchubd , dog vry

dikker is) heeft een verwe, die ten deele

lever - vcrwig , ten deele flaeuw -Zee-

ware vyf
roode lange vederen , tuflchen welke in

zich zoo veel andre citroen-gcele vertoo-

nen; dog de bovenlle na buitenis rood,
en de onderlle na buiten citroen-geel.

Ook is de llaart met een fmallen Zee-
groenen b;ind van'tlyfdfgefcheidcn. .Dit

is een groote Zee-Snorkcr , die als een Ver-
ken, daar hy vry wel na gelykt , knor-

ren kan.

No. 115. Leverd ons uit , den Mata j^j^j
Bintang Hidjoe , oigroene Star-Oog. Een Bintang

naam, die hy na deZee-groene Ster, die Hidjoe.

zyn oog vertoond , draagt.

.

Een wonderlyke fchoone vertooning

doet deze Vifch : Want hy heeft een kop
als een Olitant , die fchoon - rood , vol

Zee-groene blokjens , en citroen - geelc

bollekens , rondom de Star van 't oog
bezaeid , zeer dik van neus , en zeer

groot van bek is , waar in zich vier fcherpe

tanden vertoonen. Van binnen vertoond

zich die Zee-groen j dog de omtrek des

zelts , is fchoon citroen-geel.

Zyn oog is licht appelbloezem , Zee-
groen van kring , en citroen - geel van
appel, om welk oog zig een groote Zee-
groene Star van een grooten glans ver-

toond.

Het ganfch Iyf is licht-Goud ofcitroen-
geel van verw , en zelf de ftaart al mede ,
op welk Iyf en llaart zig dan vervolgens

ag; Zeeegroene brcede dwars-banden (die

roode zoomen hebben) zoodanig vertoo-

nen , dat zich tuffchen ieder weer zeven
citroen -geelc van de zelve breedte op-
doen, zynde de buitenfte band van de
ftaart Zee - groen , dog van buiten met
een fynen zwarten zoom bezet. Ook ver- •

toonen zig op al de Zee-groene banden
ais zwarte Slargetjes , met ettelyke zwarte'

bollekens 'er tuffchen , zommige 'er

onder, of 'er boven, ook 'er nevens, en
op de langfte banden van beide de zoorten

wel wat meer ; dog op de twee geele

banden ziet men op ieder , boven tegen

den rug, een grooter rooden bol, uitge-

nomen m den onderlten, die eendeel van
den llaart uitmaakt.

De boven -vin is vol doornen (die ci-

troen-geel zyn) vcrtooncnde verder een

groote vlag , waar in de vlammen van

een Verkeer -bord als tegen een ftaan,

die onder rood, en boven licht -Purper-

verwig zyn , ftaande op de onderfte ci-

troen-
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troén-gcele bollekcnsj Jog indebovenfte

oók zulke , maar om de andre vlam dan
en citroen - geel bollekcn , dan weer in

een andre vlam zoo een hartje vcrtoo-

ncnde. Ook is de onderzoom van die

vin lood-vcrwig , en loopt zoo agtcr aan

ook op.

De verdre vinnen zyn mede Lood-
verwig; dog die tegen 't lyf is rood, en

de brecde onderlte vin, na agtcren tegen

't lyf, heeft een rooden zoom , die aan den

Jigtcrltcn doorn na den ftaart toe ook
rood uitloopt , tervvyl de andre graaten

iwart en fyn zyn.

Het is een hcerlyke Vifch van fmaak,

•wonderlyk fterk van verwen tegen een

affteekende , en hy is wel twee voeten

lang , daar beneven ook na maten van

dien, inzonderheid voor, vrydikj maar

men ziet hem zelden.

Wawoe- N°. 1 14. Geeft ons den JVaiüoeUng te

lang. zien. Dit is een Vifch , als een fpan-

Baars , zeer lekker van fmaak , en zeer

blank en vaft van Vifch.

Hy is wat gi*bot van kop, die
,
gelyk

de gfheele Vifch , fchoon licht- en byna

vermihoen-rood > terwyl 't lyf met zeer

veel witte dikke dwars-Slangctjens , en

andre lange teekenen , en hier en daar

met zulke flippen geteekcnd is.

Zyn oog is Zee- groen , en heeft een

zcerbreeden rooden, en dan weereen fynen

zwarten buiten kring , waar door 't zig

vry groot vertoond j dog den appel is

zwart, met een witte ftip 'er in.

De boven-vin voor is gedoomd ; dog
de agter boven- en beneden -vin loopt

lang-werpig rond.
Ikan No_ ,iy Geeft ons de Ikan IVaccom

Laoc?""
^''"''' oUe Zee-li'accom-FiJch, te zien.

Deze is als een groote Jacub Evertzen
^

dog wat dikker van lyf, ais ook wat an-

ders van kop j en zeer goed van fmaak.

De kop is donker -Zee -groen , met
Itleene roode fchillen bezet. De bek is

redelyk groot , van binnen rood , en

verder van omtrek , en beneden , tot aan

de fcheiding des kops van 't lyf, graeuw-

De neus loopt wat gebogen op , tot

den rug toe , die hooger oploopt j dog
die daar met een breedeZee-groene ftreek

van 't boven- lyf afgefcheiden werd. Het
oog is rood , zeer groot en breed , den
appel Zee-grnen , en zwart , en de ftip

ook Zee- groen.

Het boven - lyf is Hemels - blacuw
,

zynde met een donker- Hemels -blaeuwe
ftreep (die by de rug begind , en dan van

den kop tot den ftaart loopt) van 't bene-

den of middel-lyf gcfcheiden, beneden 't

welke zig dan de buik licht -rood ver-

toond.

Het boven middel- en onder-lyf is vol

, UI. Deel.

fchubben, als bollekens;, die op de twee
boven-declen Hemels-blaeuw (dog boven
veel lichter van verw) en op den buik
rood zyn.

De vinnen tegen en onder 't lyf zyn
rood. De boven -vin is fterk gedoomd,
en citroen -geel , dog de agterfte onder-
vin is kleen, en donker -geel. De ftaart

is Hemels-blaeuw, en flaeuw-Zee-groen
gemengeld, en twee-kluftig.

Dit is een fchoone Vifch in 't Water.
N°. 116. V^ertoond ons de Doewing- ji^jjv

Fifch , dat een zoorte van een Pampus- Doe-
Fifib^ en zoo mede van fmaak} maar die wing.

zeer aardig van teekcning is.

De kop is als een kleene Ofle - kop ,
Steen - graeuw van verw

, gelyk ook de
grond van 't ganfch lyf is ; dog met een
aardige bieede zwarte dwars- ftreep mid-
den over de kop , en voor by het oog
henen geteekend.

Den bek ( die met eenige tanden voor-
zien is ) vertoond zig als die van een
Vogel, zynde citroen-geel van binnen.
Het oog is wit, hebbende een breedert

lever-verwigen kring, en een zwarten ap-
pel met een ftip, alsde buiten-kring, in
't midden.

By de affcheiding van den kop , die zich
zwart vertoond , is mede een kleene ge-
ftippelde ftreep , met zwarte ftippels ,

hoewel die ook lever-verwig is.

Op het Steen-graeuw lyfvertoond zig
een zeer brecde fchuinze zwarte ftrcek,

die van den vin tegen 't lyftot aan 't agter-

eind van den boven-vin loopt.

Tuflchen die zwarte ftreek , en tuf-

fchen den kop , ziet men drie.fmalle ci-

troen-geele ftrecpen, die van den boven-
vin (chuins af na den wamme, ofvoorby
't oog loopen , zynde boven ieder een
vinger -breed vaneen gefcheidcn j dog
beneden dicht by een gevoegd.
Van de voornoemde zwarte breede

ftreep loopen fchuins af na de achterfte

vin agt zwarte itreepen , ieder een ftroo-

breed , waar tuflchen negen zulke Steen-
graeuwe andre ftreepen van de zelve
breedte zich vertoonen , om dat zig nog
een negende zwarte ftreep bovxn alleen

als een Winkel-haak opdoet , die boven
'

langs den rug zoo vervolgd, en dan nog
wel ander halve vinger lang buiten den
Vifch zoo breed , even als of 'er een Aal
aan vaft was , die aan 't einde tot den
helft toe Orangie-verwig is, voord gaat.

Buiten die zwarte ftreepen op 't lyf

vertoond zig dat verder boven , onder ,

en agter (uitgenomen de voor-buik, die

enkel Steen-graeuw is) Orangie- verwig

^

zynde langs het Steen-graeuw lyf, en de
zwarte ftrecpen , met een fyne zwarte

ftreep , die over dwars gaat , afgefchei-

den, op welk Orangie agtcr-deel van dien

C c G Vifch
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Vilch zich boven een zwart, als of 't een

fchoppcn aas was, vertoond.

De vin tegen het lyf is blaeuw , Zee-

groen, zwart, en rood, en zoo vertoond

zigoolc, die 'er onder, dewyl de boven-

vin vol doornen (die in 't midden het

dikfte en 't langlle , en alle citroen - geel

zyn ) en licht-graeuw van verw is.

Het Orangie - agterlyf heeft mede een

fchoonen fmallen zoom van een half ftroo-

breed, en boven aan ,
gclyk ook onder,

als fraanjej dog indenonderftenvinkomt

tuflchen het zwart en die fraanje nog

eerlt een citroen-geele , en dan nog zoo

een Zce-groene halfronde llreek.

De (taart is na 't lyf toe het fmalfte,

pas een duim breed , en Orangie-verwjg

ontrent anderhalven duim breed, daarhy

reeds wel eens zoo breed als voor aan is,

gelyk hy allenskens na agtcren toe ook al

breeder werd.

Dan vertoond zig een dwars-band van

kleene Zee -groene langwerpige halve

boUekens , met het rond na 't lyfvan den

Vifch. Daarna een Steen-graeuwc band

een ftroo breed , op welke drie drie-

hoekjens zyn gctcekend. En wat verder

een licht- Purpre band van die zelve breed-

te, tuflchen twee zwarte fmalle zoomen

,

roet vyf zulke bollekcns , zwart van om-
trek , naart malkandrcn over dwars ge-

plaatft, waar tegen zich eindelyk een ci-

trocn-geele fraanje met zwarte graat jens,

twee Itrookens breed , met een fynen ge-

golfden buiten-zoom vertoond. Men ziet

ook onder aan de buik wat roods, bydic

twee zwartedoornen , pas boven de achter

beneden-vin.

N°. 117. Vertoond ons de Sofarat-

Vifch 'y die van lengte , reckcning , en

fmaak byna als een Harder j dog rood

van lyf, grootervankop, Heraelsblaeuw

van oog, wit en zwart van appel, en wit

van buiten-omkring is.

De vinnen zyn ook rood, gelyk mede
de rtaarc j dog alle wat donkerder dan

den buik , en de gedoomde boven - vin.

De flaart is twee - kluftig , en vertoond

zich mede al zeer fraey.

No. n8. Leverd ons de Ikan Batoe

Jaiig llaboc Haboe Warna , of den Afcb-

gtcieuweu veelverivigen Klip-f^ifcb^ uit.

Een zeer lekker maar een kleenVifch-

je, dat wat bolletjes van lyf, rood van

oogcn (die zeer dicht by een ftaan) en

dus ookvanftaart, envinnenisj dog voor

aan den agtcrften vin boven en onder

, en zyn

Ikan

Oeina.

heeft hy een zeer langen doorn

Haartje is ook twec-kluftig.

N°. 1 19. Vertoond onsden Jkan Oema

,

of den Oema Fifch , die wel een voet

groot , dik en rondagtig van lyf, groot

van kop , zeer dik van neus , en kleen

vao bek , die zig als een halve Maan

Bariska.

vertoond , is. Op de kop ziet men ver-

fclieidc donkcr-Hemels-blacuwe ilrccken

ontrent den bek , en de oogen.

Zyn oog , dat groot is , bcftaat uit

roode en donker-Hcmels-blaeuwe krin-

gen, hebbende een zwarten wit geftipten

appel.

Het lyf is donker -graeuw en Hcmels-
blaeuw , vol donkere Hemcle-blaeuwe
merken, die zich als dikke Slangetjes

vertooncn.

De vin tegen 't lyf is licht-graeuw ,

zwart, en rood. De boven en beneden-

vinnczyn ook Hcht-graeuw, metdonker-
Hemels - blaeuwe breede zoomen, zynde
beide Iterk-gedoornd , welke doorns be-

neden rood , en boven Hemcls-blaeuw zyn.

Ook heeft men een aardig rood lang merk
met twee tanden ontrent den (taart , die

donker-graeuw val zwarte fyncgraatjens,

en met een buiten aan wedcrzyden loo-

pende, Hemels-blaeuwen zoom voorzien

is, die aan wederzyden buiten den flaart

nog wel een duim -breed zeer dun uit-

loopt j dog agter is de (laürt (die zig vol

vertoond) met een fynen zwarten ilreep

halve Maans wyzc gefloten.

Dit is een fchoone Vifch in 't oog ;

die , als hy wel gekookt is , voor geen
andere behoeft te wyken.

N°. 42.0. Geeft ons den Ikan Peti Ikan Pcti

Bariska , oiden gejïi'eepten Kiflkem-Vifch
te zien.

Hy is van kop by na zoo wat als de
Ikan Toetombo, met een ingebogen neus,

en met eenhoogen bult boven de oogen.
Zyn kop gclykt ook wel wat na een

OlTcn-kop. Hy is kleen van bek , die

aan den fnuit citroen - geel , dat ook de
verw van den vin tegen 't lyf is.

Zyn oog is (choon Zee - groen , de
kring 'er om Orangie, en de appel zwart,
met een witte flip geteel<end.

Verder is 't lyf lever-verwig , en vol
zwarte vyf hoeken , die een nagel groot
zyn , in 't midden van welke men in
ieder een donker -blaeuw bolleken ziet.

Hy heeft agter twee rondagtige lang-

werpige vinnen en een breeden ronden
flaart , van de zelve verw al 't lyf, dog
wat lichter, ook is de fl:aart vol donker-
gecle vlek jens.

Men kan die Vifchjen al mede eeten ;

dog 't is niet zeer lekker van fmaak, ook
komt het niet dikwils voor.

N°. I zi. Geeft ons te befchouwen den
Dondioe - Vifch y die van lyf en maakzcl ^^j
als een Dorado is , te befchouwen. Hy
is maar een voet lang , donker blaeuw
over zyn ganfch lyf, alleen maar een
bloed-rooden omtrek by de fchcidingvan

den kop, in zyn bek, en aan den buiten-

kring van zyn oog hebbende,terwyl verder

alles donkcr-blaeuw beneden aan 't lyf is j

.^_^^ dog

DoiS
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Cacatoe-

iia Baa-
dan.

dog de vinnen de rug, enflaartzynnaden

zwarten kant.

Hy is zeer goed van fmaak , trekkende

wat na die van den Dorado-Fifch.

Ikan ^°- ^^^- Vertoond ons den Ikm Ter-

Ter- koekor ,o?het Tortel- Duifken^ zyndealseen
koekor. Zee-Duifken \2in gtd^7i.nie., en van fmaak

,

als een kleen KUp-Fifchje. Het is zwart

van rug, wammc,cnbuik, hoedanig ook

de fcheiding van den kop, en de bek van

binnen is.

De grond van den kop , en 't ganfch

lyF, is Zilver-wit , zeer glanzig midden

iv\
, gelyk ook beneden , en na den ftaart

toe met veel verkeerde haakjens , en

mpt een zwarten bol by den ftaart , die

voor aan door een zwarten dwars- ftreep

van 'c lyf gefchciden is ,
geteekend.

Daarna voor aan Zilver- wit , dat met

wat zwarte fchrapjens geteekend is.

Dan verder citroen -geel ,
gelyk ook de

gedoomde boven-' vin (die drie doorns

heeft) en de agterften beneden -vin,

mitsgaders ook de vin tegen 't lyf is.

N°. 125. Ldverd ons den Bandafche

Cacatoeha uit.

Dit is een V^^ifch , als edn groote Baars

van lengte , en zeer dik van kop , die

flets Gras-groen is , en tot den rug toe

zeer rond boven en beneden toeloopt

,

200 dat men zynen kleenen bek bynaniet

iiet, die van binnen rood is
,
gelyk ook

zyn groot oog, dat aan wederzyden drie

roode buiten-ftreepkcns heeft i ook ziet

men verfcheide roode ftreeken op den

kop , en voor al by de fcheiding tuf-

fchen het lyf, op 't welke men ,
pas boven

de citroen -geele vin tegen 't lyf , drie

verkeerd ftaande roode halve Maancn
met zoo een bolleken (dat alleen op den

kop 'er voor ftaat) ziet te voorfchyn ko-

men.
Het lyf IS van grond citroen -geel , vol

opftaande fyne zwarte ruiten , welkers

grond citroen - geel , en zomtyds ook
flets-groen is , hebbende ieder een rood

bolleken in 't midden. Zoodanig is ook
de ftaart, die uit citroen- geele en flets-

^roene langwerpige veeren , of banden
,

metroode, bollekens, in de lengte naall

cengeplaatft, beftaant.

De boven-v.in is als een lange vlag, die

boven een rooden zoom van een half

Uroo-breed heeft , zynde met zeer fyne

zwarte opftaande graaten , die fchuins

naagtercntoeftaan, afgeperkt, waarvan
zoramige perken citroen- geel , zommige
flets-groen, en roet 1 9 langwerpig-ronde

dunne ovaalkens , het ecne meeft boven
het andre , zoo twee en twee geplaatft

ftaande , vercierd zyn , dog na de 10

voorfte komt 'er maar een alleen , en

na de zes andre dan nog twee vervolgens

na malkanderen. De onderfte vin is een

vlag van Zeegroene, citroen -geele, en
roode ftreepen , die tot onder toe meC
nog een witte agt in getal vervolgen.

Dit is een Vifch , die zeer vet , fma-
kelyk, en ook hard en vaft van Vifch is.

N°. I Z4. Geeft ons te zien den Oranpe- j^^
Trompetter , zoo na zyn bek , die als Orangic
het voorfte van en Trompet is, genaamd. Trom-
Deze is met fcherpc tanden bezet , ei- P^"^''

troen-geel van binnen, tot het oog
toe zeer fmal, en- van buiten

, gelyk het
bovenfte van den kop ook

, pek- zwart,
loopcnde defnuit zeer ingebogen, en dan
weder na boven , byna als een Ólifants-
kop, tot aan den rug op. Het middel-
deel van den kop is wit, en 't benedenfte
lever-verwig , en w.it ros,

Zyn oog is Ichoon Zee -groen , met
een breeden rooden buiten -kring, heb-
bende eenen zwarten appel.

De vin tegen 't lyf (die boven aan
rood is) en al de andre vinnen , zyn ci-

troen-geel, dog de twee agterfte , en
de ftaart (die mede zoo zyn) , vertoonen
zich wat donkerder van verwen door
hare zwarte fyne graatjens , die men 'er

in ziet.

De ftaart doet zig ook als een volle

halve Maan , zynde voor aan Oran-
gie, op.

Het ganfch lyf is ook Orangie-verwig
tot aan de ftaart , met een zwarte fyne
ftreep, die van den Steen-graeuwendwars-
band , die tuftchen den kop en 't lyf zig

vertoond , tot aan den ftaart loopt > en
deze band gaat van boven tot aan den
buik ontrent een vinger breed door j

dog is onder wat fmaller , waar voor zig de
buik , na de kop toe , als een dikke zak
vertoond.

Dit is een heerlyk Vifchje van wegen
zyne verwen, en keurlyk van fmaak.

No. izf Vertoond ons den Ikan Kam- i^^n
botton^ of den Kamhotton- Fifchy die een Kam-
kopje alseenMufch heeft, zyndegraeuw •'"tton."

van lyf, citroen-gcclvan ftaart en vinnen

}

dog de vin tegen 't lyf is boven aan 't

lyf rood. Over 't lyf loopt overlangs

een ftreep , tegen welke boven twaalf, en
onder agt of negen verkeerde flaeuw-

roode en zwarte

eenige vierkante

half- ronden , die als

perkjens uitftaaken.

In 't vyfde boven - perkje van onder af is

een rood bollcken , en tuflchen deri kop
en vin tegen 't lyf ftaat 'er nog zoo een

beneden , en een zwarte boven , waar
ontrent zig pas 'er beneden ook een roo-

de doorn , of zoo een teeken , nevens

nog een citroen -geel , en nog een ros

half Maans - teekentje , opdoet. De bek
is van binnen ook rood ; dog het oog
citroen - geel , de appel zwart, en de

buiten kring fyn, en zwart.

De ftaart is graeuw met zwarte ftip-

Ccc z pen,
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pen , hebbende een citroen-geele fraanje.

Het is byzonder goed tot Water-Vifch.

N°. 1 26. Vertoond ons den Schout by

nacht. Een fchoone , lekkere , vaile

Vifch , die als een gemeene Schelvifch

van lengte, enzoobynavankop, donker-

graeuw van verw boven , beneden ros en

gjaeuw , en verder licht - graeuw van lyf

(waar over ontrent in. 't midden een ci-

troene geele ftreep , van een halve ftroo-

breed , van de licht - groene wamme na

deachter-bovcn-vin loopt,) dog van de

hoven-achter-vin af , boven, en verder

over 't geheel lyf (uitgenomen beneden

aan den buik, (daar zig een fmal citroen-

geel vertoond) licht rood is.

De fnuit van dezen Vifch is watfcherp,

en aan 't einde van den kop , boven de

citroen-geele vin tegen 't lyf, ziet men

nog een Zee - groene drie hoekige vlek

,

die by de vin fc'oerp toe loopt.

De agterlle boven en onder-vinnen zyn

ook citroen-geel, met fyne zwarte graa-

ten bezet > dog de onderfte vin is wel

eens zoo lang als de bovenlle.

De bovenfte voorvin is ook Zee-

groen, en vol zwarte groote doorns.

Zyn oog is bleek - ürangie , de twee

buiten-kringenzynfyn, en zwart, en dan

is 'er nog een witte j dog de appel is

ten deeleen zwart , ten deelen wit.

N°. I ^^. Zien wy een Vifchjc , de

Koningin genaamd. Het is kleen , maar

lekker , donker- graeuw van lyf boven
,

dog wat lichter van verw beneden. Een

gedeelte van de rug tot aan den ftaart

toe is licht-Purpcr verwig.

Het heeft een kleen kopje , en een

Vogels - bekje , dat van binnen rood,

gelyk de kop beneden licht Goud -geel

vol vermilioen-roode ftippen is, vanhoe-

danigen verw , met een roode fpikkeling 'er

op , ook alle de vinnen ; dog die zig

N". izp. L.t\e.rdiomdenFoetac-Fifchf jka^
die wel een Baarsje mee zyn ftekels Foetac^

gelykt , uit. Hy is wat groot van kop

,

met een Papegaey's fcherpen bek , die van
binnen ,

gelyk ook de kop boven en de
rug, donker blaeuw } dog verder licht-

Zee-groen , en geelagtig is , zynde van
't lyf door een roode llreek afgefcheiden ,

dat ook de verw van de vin tegen 't lyf

isi maar de vinnen beneden 't lyf, en de
boven-vin , mitsgaders de twee - kluftige

ftaart, zyn Orangie- verwig , en de
doorns der boven-vin blaeuw.

Over 't midden van des zelfs lyf loopt

een fynen zwarten ftreep , fcheidende 'c

boven van 't onder -lyf, alzoo 't eerfte

donker-Zee-groen , en 't ander wat lich-

ter-groen en geel is, zynde over 'cganfch
lyf gefchubt.

Men ziet ook pas boven de achterfte

Koedi

De
eemeenc
Konings-
yifch.

door de graatcn , wat donkerder vertoo-

ten , zyn. Van het boven - deel van den

bek loopt die gelyk met een rond op,

dat dan den rug en buik zig fraey rond

tegen een doet vertoonen.

Het is een aardig Vifchje in 't Water,
en 't geeft een fchooner fchittering van

zig, als men wel denken zou. Ook laat

het zig , na de wyzc der oude Oofterfche

Vorften, zeer weinig zien.

No. ii8. Vertoond ons den gemeene

Konings - f^ifch nog eens } dog met die

verandering, dat hy nu flaeuw Zee-groen

van lyf, en dat de buiten-kring van zyn

oog fchoon vermilioen rood en geel is,

zynde ook zyn vinnen (uitgenomen die

tegen 't lyf, en 'er onder , die zich blaeuw-

agtig en donker -Hemels -blaeuw ver-

toonen ) licht Zee-groen , en de ftaart een

halve Maan , die donker - blaeuw , en

redelyk dik is.

onder-vin aan de buik iet roods , als een
kleen half ovaal , met het rond nabinnen 9
dat men aan veel van deze Viflchen ziet.

Het is een zoet blank en vaft Vifchje.

N». i 50. Vertoond ons een geel Zee-

Paardje , dat van fatzoen even eens , als Laöët

het andere , dog nu zeer geel , daar 't Jang

onder fterker van Zee-groen is. Ook ^°^'*"'S«

heeft dit op den rug een vin,en 't andre niet.

En dit heeft geen quifpcl aan den ftaart.

Behalven dat de zwarte brcede dwars-band,

en die band , welke van den hals na den
buik gaat , in deze veel bleeker

de andre fchoon zwart is.

dezen ook geen Zee -groene pluim
hoofd } gelyk aan de andre-

No. 131. Vertoond ons den Roover
, p

een Vifch als een kleene Haey van lengte, Roovcr;
dikte, en fatzoen j dog wat anders van
kop ( die zeer wel na een korten dikken
Kaeymans-kop gelykt , en die mede van
een bek vol tanden , als twee zaegen ,
die in een fluiten, voorzien is) die boven
lever verwig (gelyk ook 't ganfch lichaam)
en beneden by de wamme wat bleek

, en

Men ziet

m
op

op 't

rood , daar de bek van binnen , en de
fcheiding des kops by de wamme bloed-
rood is.

Zyn oog is zeldzaam , vertoonende
een kleen rad in een citroen-geelen bui-

ten-kring, zynde de vellingen van die

rad drie-kantig , ten dcelen rood , enten
deelen wit.

De vin tegen 't lyf is fchoon citroen-

geel, dog de onder- vin daar licht rood,

gelyk ook de boven-vin is, dieeenfmallen

citroen-geelen zoom heeft , en zich , even

als een kleene bezaan , midden op den rug

zeer aardig vertoond , zonder dat hy
meer andre, dan deze drie vinnen, heeft,

en nog zoo iet kleens onder aan den buik

na den ftaart toe , dat citroen-geel , hoe-

danig ook de fmalle fcheyband van den

licht-rooden twee-kluftigen ftaart is, die

men
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men met eciiige zwarte fyne fchrap-

jens na agteren toe geteekend bevind.

De Vifch is goed ; maar niet zeer vetj

dog anders blank, en vall van lichaam.

Ikan
^°' '3^* ^^""toond ons den tVaccom-

Wac- Vifch^ die aardig van verwen , zeer Ick-

cüm. ker van fmaak , dik en rond van kop ,

en van een ftompen Papegaeys-bek voor-

zien , en die van binnen Orangie , agtér

aan Hemels-blaeuw , en zwart van om-
trek is.

De kop is flets-groen, zynde met ver-

fcheide Orangie -llreeken geteekend, en

ook zoo van 't lyf afgefcheiden.

Zyn oog is bloed -rood , met een

fchoonenbreedenHemels-blaeuwen kring,

en van een graeuwen appel voorzien.

Boven 't oog ziet men als 't ware een deel

van Saturnus langwerpigen ronden bree-

den kring, Hemels-blaeuw van verw, in

welken zig nog zooeenandreflets-groene

kring, beide onvolkomen na boven toe,

dog waar in zich dan in 't midden nog
als een langwei^pig Orangie , zwart , en
in de lengte naad malkandren geftippeld

, ovaal Eilandje , een lid van een vinger

lang, vertoond.

Midden over 't lyf (dat licht graeuw,
gelyk de rug flerk Hemels-blaeuw j hoe-

danig ook den buik omzoomd is) loopt

een breede Orangie ftreep , van den

kop af tot den ftaart toe, zynde rykelyk

een ftroo-breed.

De vinnen en de ftaart zyn donker-

geel } dog de vin tegen 't lyf is boven

Hemels-blaeuw en Orangie, en delaatfte

verw is ook als een buuen- en binnen-

zoom aan den twee-kluftigen ftaart , die

lang, fmal, enalsdefchaarvaneenSchaar-

Vogel 7.ig vertoond , te zien.

De boven - vin is lang en fmal
, gelyk

ook de agter- beneden vin, die vry kor-

ter is ,
pas boven den welken men ook

iet bloed-roods aan den buik befpeurd.

,. N". 133. Geeft ons den Vifch tezien,

Tikar dieby den Inlander Ikan Ttkar Hidjoe , of '^

Hidjoe. groen Matje, genaamd werd, om dat het

lyf zich als een fchoon licht Zee - groen

matje met zwarte fmalle opftaande blok-

jcns (die als langwerpige vierkantjes , die

wat wolkagtig op 't Zee -groen zyn,
uitmaken) vertoond.

Dit is een wonderlyk moy geteekend

,

en een zeer lekker Vifchje , dat ook niet

grooter, dan het zich hier vertoond, is.

De kop is wat dik , boven en bene-

den by den wamme Steen-graeuw, (zyn-

de boven en beneden 't oog , met ydele

zwarte ftippels nevens malkandren) en

beneden citroen - geel , waar langs men
ook zulke ftippels ziet.

Het oog is pek-zwart , met een breeden

bloed-rooden kring, en eenen witten appel.

De wamme is licht-fchoon-rood, met

een boven -kring van zeven, en een be-
neden-kring van vier zwarte bollekens

,
die zig in een half- rond van een vinger-
breed , dat na boven toe rond is , ver-
toonen.

De vin tegen 'c lyf (die boven aan
zwart en Purperagtig is) en de onder-
vin daar zyn donker-geel , na den Orangie
wat trekkende.

De boven -vin op den rug vertoond
een vlag , die boven fmal , en donker-
steen -graeuw , in 't midden breed en
licht -Zee- groen , en onder weer fmal
en citroen-geel is, hebbende fyne zwar-
te graatjens.

De onder -vin na agteren toe is ook
als een vlag (byna zoo lang , als de andre)
die na binnen Zee -groen , in 't midden
Orangie , en buiten citroen-geel , hoe-
danig ook de ftaart is , diens citroen-

geele verw wel zoo fterk
, gelyk hy ook

door Orangie- agtige fmalle lange ron-
den vederen onderfcheiden en gevuld is,

die tuflchen beiden nog diergelyken ci-

troen - verwigen fchynen te vertoonen ,

waar van de zwarte graatjens een cier-

lyken onderfcheiden verdeeling maken.
N°. 1 34. Vertoond ons den grooten

Caeyman, die van fatzoen als de kleene
,

No. 8 } dog wat langer van bek
,
grooter

van fnuit , fcherp van ftaart , en van
lichaam wat anders is , beftaande onder
en boven uit langwerpige ovaale bollen ,
die tegen malkanderen opftaan , en zig
na beneden toe verkleinen. J)ezen zyn
geel van grond , met een ovaal rood in 'c

midden. De ftaart is geel en zwart , in

leden verdeeld.

N°. i3f. Doet ons defraejeAfarMo^-
Fifch zien.

De kop is Hemels - blaeuw , en met
zwarte bollekens bczaeid.

Het oog is rood (hoedanig ook de
fcherpe wyde bek van binnen , en de
wamme is) dog de appel Hemels-blaeuw.

Alle de vinnen , de ftaart , en 't

ganfch lyf , zyn heerlyk Goud - geel ,

zynde over al met donker- bruine breede
gewaterden wolken op alle die geelc

deelen , dog voor al zeer fterk en groot
op 't lyf bezaeid.

Het is niet uit te beelden, hoe fterken
glans deze fchoone en lekkere Vifch
zelf uit het Water j maar voor al daar

in , vertoond. En geen Schilder is be-

kwaam, om verwen te vinden, die den

fterken luifter , en de heerlyke fchitte-

ring van het Goud-geel tegen dat donker-

bruin, in zyn kracht konnen uitdrukken.

N°. 13Ö. Vertoond ons den grooten

Hoorn- drager. Een zeer groote dikke

wonderlyke Vifch j die zeer dik van

kop en lyf is, die beide , gelyk ook de

vinnen en ftaart donker -ros van verw
Ccc 3

zyn.
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zyn, waar op zich hier en daar flaeuwe,

Zee -groene en fterkc zwarte llreeken

(van hoedanigen verwe ook de brccde

doorns in zynen llerk-gedoorndenboven-

vin zyn) vertoonen. Alleen is de vin

tegen 't lyfHemels-blaeuw.

Hy heeft een ongemeenen dikken bek,

die rond , van binnen rood , en ontrent den

neus zwart is.

Zyn oog is donker - Hemels - blaeuw

,

de buiten -kring licht -rood , en de ap-

pel zwart, Hel is een Vifch, die lekker

van fmaak , en zoo genaamd is na een

kleencn zwarten hoorn, die zich voor,

of wel tegen den boven- vin aan, na voren

toe overgebogcn (gel) k anders zyn doorns

na agreren gebogen zyn) vertoond.

Ikan
'^*'- ' 3

/' Leverd ons uit den gcdoorn-

Badoeri ^^« Purpren Vijch uit , die zoodanig ra

T»ng zyn fchoone licht-Purpere verw (die zich
Ongoe. ijyna over den ganfchen Vifch vertoond

)

en na de groote lange breede zwarte

doorns , die zich in zyn licht - Purpre

boven-vin vertoonen ,
genaamd is.

Alleen verneemd men wat citroen-geel

in den bek van binnen , en een breede

llreek in 't midden van den agter-kop na

'clyftoe, behalven dat ook de vin te-

gen 't lyf licht-rood, en die daar onder

ihat rood en geel is. Het oog (dat zich

.groot vertoond ) is wit , zynde boven

zwart, en onder rood , beide breed van

omtrek , dog de appel is pek-zwart, en

met een witte ftip geteekend.

De bek gelykt wel wat na een fcherpe

Papegaeys-bek , zynde aldaar, gelykook

beneden aan den kop , met verfcheide

fchoone roode ftreeken , een half itroo

breed, geteekend, hoedanigeoverlangze

ftreepen ook van den kop af tot de flaart

en rug, of tot den buik toe , 'er tot agt

toe over 't lyf loopen , die men ook op

de agterfte boven en onder-vin wat fmaller,

met witte ftreepen 'er tuflchen ; maar

in den twee - kluftigen gevlamden ftaart

gevlamd, en wit en rood, dat een fchoone

vertooning doet, naaft een ftaan ziet.

Dit is een Vifch , als een kleene fpan-

Baars , en die ook zeer aangenaam van

fmaak is.

Ikah N°- M^- Vertoond ons den Boagen-

Boagen. Vifch ^ in den welken zig mede eenfraejc

mengeling van verwen vertoond.

Hy is van fatzoen en lengte als een

kleene voorn; dog lekkerder van fmaak,

en vafter van Vifch.

De kop is wat groot , boven donker-

Zee- groen en geel (gelyk ook zyn

boven-lyf is) in midden appel - bloezem ,

wit, enlicht-blaeuw, en onder Orangie-

verwig en zwart geftippeld naaft mal-

kaïidren. Ook ziet men hier en daar

wat licht Zee groen by de wamme , en

by den agter-kop, die met een fchoonen

roode fync ftreek van 't lyf gefcheïdcn
,

hoedanig ook de verw van binnen licht-

Purper is. _
'

De onder -vin voor is twee-kluftig
en Hemels - blaeuw , met een fchoonen
rooden graat in 't midden , vertoonende
zig als twee Rosmaryn takjens. Ook is

de agterfte beneden -vin mede Hemcls-
blaeuw , dog de voorite lange doorn is

roodj maar de twee boven -vinnen (die

kleen zyn) en de voile ftaart , zyn Zee-
groen , en hier en daar met fyne roode
vermilioene ftreepen geteekend.

Het onder-lyf van den Vifch is licht-

graeuw van grond , Zee -groen hier en
daar, en voor al wat fterk langs de over-

langze fyne zwarten ftreep , die 't bo-
ven en onder - lyf van malkandren afzon-

derd , en verder als 't ware van den
kop tot de ftaart toe met fyne vermi-

lioen-rgode dubble ribben geteekend.

No. 159. Vertoond ons de Bloem' De
Krabbe , een uitmuntend ftuk onder de Bloem-;

Krabben, en zoo om zyr fchoone Goud- ^'*'''

verw , als om de fchoone donker- lever-

verwige Bloem , die'eropftaat, weerdig
om aan een Koning vertoond , en ge-

fchonken te werden.

De ganfche Krab is Goud - geel van
grond ; dog de zoomen en afzonderin-.

zyn fchoon rood , uitgenomen dat men
boven en onder even na de groote Knypers,
ten deelen tegen 't lyf, ten deelen ook
updecciflc vin, twee donker -blaeuwe
klaeuwen , of 'er vier in 't geheel ziet,

zynde verder de fraanjes van alle de vin-

nen hcht- Purper-verwig ; ook ziet men
beneden aan de rooden bollekqns , die

agter ftaan , als Zee-groene halve Maan-
kens.

Zyn knypers zyn zeer groot en fterk,

en vcrbryzelen al, wat zy varten.

De donker lever-verwige Bloem die op
't lyf Goud-geel is (dat een fchoonen roo-
den zoom heeft, met Goud-geele doorns
rondom na agteren toe) vertoond zich

op een verhevenen langen fteel, waaraan
zich onder , dog voor al in 't midden

,

cenige bladen opdoen , van welke zora-

mige in 't midden gefloten zyn, waar op
men

, gclyk ook op een beneden-blad,
ter rechterzyde eenigc witte bollekens,

vier boven een op 't gefloten , en twee
naaft een op 't blad ter zyden ziet. Ook
vertoonen zig negen zulke bollekens in

de Bloem zelf, die als met een lyft (die

wat lichter van verw is) en dan met agc

grooter bollen , van de zelve verw als de

Bloem , even als ware het een kroon 'er

op, gedekt, en al 't welke van een zeer

cierlyke vertooning is.

Men kan deze Krab niet alleen met
veel fmaak eetan ; maar zy v/erd van de

kenners zeer geprezen.

N"», 143;
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N°. 140. Vertoond ons de Lazakker-

Vifch ^ die flegt en vry droog vanfmaak}
maar aardig van teckening is.

Hv doet zig van lengte als een Spie-

ring opj dog dik en groot van kop (b)na

?^<, ^tn Dorado ^ die, gelyk't geheellyf,

ros en Hemels- blacuwagtig , en ook
Vol Hemels -blaeuwe en roode klecne

boUekens bczacid is.

Zyn bek is zeldzaam van fatzoen
,

loopende wat uit , en van binnen Hemels-
blacuw met een rooden omtrek. Ook
is de kop van 't lyf met een blaeuwen,

en nog lager met een roode ftrcck by
de wamme gefchciden.

Zyn oog is wonderlyk van ftand, pui-

lende boven geheel buiten den kop uit.

Het is citroen-geel, rood van appel-, dog
Hemcls-blaeuw, en breed van omkring,
waar op zig zwarte llippels vortoonen.

Zyn voorvin boven is als een half-

ronde , na voren toe gebogcnc , en fyn

f;egraate bezaan , die men ook wel een

icht- Purpre vlag , met een fmalle He-
mels -bliieuwe Ib eek in 't midden, en
met zulke boUekens onder , zou mogen
noemen.
Den vin tegen en onder 't lyf is He-

mcls-blaeuw, en tegen 't Ivf boven rood.

De boven en onder vin na agteren zyn

als twee vlaggen, dieuitHemcls-blaeuwe

en licht-Purpcre blokjens boven en onder

beftaan \ dog in 't midden ovcrlangsdoor

een citroen -geele , dan door een roode
,

en dan door een Hemel -blaeuwe llreep

onderfchcidcn.

De ftaart is vol , zyndefchoon citroen-

geel , en vol zwarte graaten , dat zeer

fraev afileekt.

N", 141. Vertoond ons ^(? Spinne-kop-

Vifch , zoo genaamd na zyn buiten- uit-

Ilekende fyne rooden ftekels , die zig als

Spinne-kops-pooten vertoonen.

Het geheel Vifchje is donker- graeuw
van grond , en rood van vlanimen , die

dwars over 't lyf, voor maar half tot aan

den vin, en agter over 't geheel lyf, en

wat gevlamd , loopcn. De vinnen en

ftaart zyn rood en wit j dog aan den

boven-vin zyn roode en Steen - graeuwe
tanden, aan welkers einden thien dunne
fyne roode pooten , als of 't ftippels

waren, valt zyn. (Jokbeftaatdegehecle

boven (te vin na agteren toe uit enkel

flippelcn. Het bekje is fcherp , en van

binnen rood , de kop van 't lyf met een

rooden ftreek gcfcheiden, en 't oog ver-

toond zich als een kleen rad , dat rood

en Steen - graeuw van vellingen , die

drie-kantig zyn, is.

Het is een Vifchje, dat in fmaak niet

veel van onze Grundelkcns vcrfchild.

N". 141. Vertoond ons dc7 en 5'rfr^za-

Vifch^ die redelyk groot, breed, en dik.

3^1
donker- graeuw vari verwè over 't lyf en
den kop j dog op 't beneden-lyf ( dat van
't bovcn-lyf met een fynen zwarten Itrcep

onderfcheidcn is) vol Ganzen, Hoender-,
en kleenc Cazuaris - eyeren is j die geel-

agtig van verwe, dog midden in flaeuw-
Zce-grocn zyn, hoedanige andre breeder
trekken van verwe men ook op den kop j

en in zyn fterk-getandenkleenenbekvcr-
neemd.

De kop is dik en groot , die fchuins,
en dan by den rug nog wat hooger op-
loopt , daar hy wat vöorby 't oog eert

klcene vin als bezaan , die Hemelfch-
blaeuw van verwe, dog in 't midden vart

een grooten rooden doorn Voorzien is,

heeft.

Het oog is Hemels-blaeuw, rood , en
breed van omtrek, en wit van appel.
De vin tegen 't lyf is rood en zwart,

dog agter aan licht-Zee-groen, en tegen
't lyf Hemels-blaeuw.
De agter-boven-vin is citroen-geel, en

in 't midden wat flaenw - Zee - groen
,

zynde byna vierkant , beneden breeder
dan boven , en rondom Hemels-blaeuw
van zoom , die beneden v;el een pink-
breed dik, dog anders maar van een halve
ftroo-brced, hoedanig ook debenedenftc
agter-vin, uitgenomen dat die van buiten
rond loopt , is.

De Itaart beftaat uit vier banden , die
redelyk breed , in 't midden nog wel 200
breed zyn.

Dicht aan 't lyf is die band Citroen-
geel, en midden in flaeuw- Zee -groen,
met een zwarten Itreep in 't midden , dog
daar 't klecnlte , alzoo de ftaart verder
als een ronde Japanzc Wacjcr (die egter
agter niet heel rond is) zich zelve ver-
toond , en alzoo ook breeder uitloopt.
De tweede band is veel breeder, grooter,
en donker ' graeuw van verwe met een
zwarte watering. De derde is van de
zelve breedte; dog langer (alle over
dwars ) Citroen - geel , en flaeuw - Zee-
groen , als de eerfte van verwe , en de
vierde van verwe als de tweede , en dé
langde van allen j dog maar een pink-
breed } op welke twee laatfte banden
alleen zig fyne zwarte graaten vertoo-
nen.

Het boven lyf van dezen Vifch is wel
zoo donker-graeuw, als 't beneden-lyf,
en vol opftaande zwarte fyne groote
ruiten van den kop af tot de ftaart toe ge-
tcekend.

Dit is een lekkere Vifch , allerbeft; in

fmaak en vetheid na den zwarten Babara,

diens fatzoen van lyf hy ook wat heeft ^

gelykende.

N°. 143. Doet ons de Half-bek zien, Dé
een Vifch van fatzoen en fmaak byna Half-bei^

'als een Geep > dog die wat klecner is,

zien.
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Ikan

Lalawer.

zien. Hy heeft een lange bek , die zich

,

als was hy maar halt, opdoet, en die

beneden donker- Hemels -blaeuw , en

boven Purper-verwig is.

De oogcn zyn ook Purperagtig. De
kop fchynd maar halftezyn, en de zelve,

mitsgaders 't ganfch lyf, islicht-Hcmels-

blaeuw en licht- Zee-grocn , met flaeu-

we f'yne overlangze Hemcls-blaeuwe ge-

waterde ftreepenj dog de vinnen, ltaart,i

rug, en buik, zyn zeer donker-Hcmels-

blacuw.

N°. 144. Vertoond ons den Lala'voer*

Fifcb, die zich uiterlykalseenjaponfchc

rok van een Japanfche Juffer , en vry

kakel-bont van verwen vertoond.

De kop en bek is als die van een Pape-

gaey, ofCacatoeha, debekrood, de kop

donker-groen, rood, en zwart van vcrwj

dog vcrtoonende zich als drie groote

vlekken , waar van de twee roode be-

neden ftaan , en een donker - blaeuwc ,

als de verw van de Indigo , zich boven

vertoond.

Daar na vertoond zich tuflchen den kop

en 't lyf ccn licht-blaeuwe dwars-band
,

van hocdanigen verw ook de wamme is,

terwyl het ganfch lyf van den kop af tot

den ftaart toe licht -Zee -groen en ge-

fchuh 1 is j waar op den rug in 't midden

vertoond zig als een imalle langwerpige

zadel , die boven van de boven-vin be-

gind , dewelke Indigo -blaeiiw van ver-

we , dog met een ligter zoom rondom
bezet is , en maar pas met de vin te-

gen 't lyf (die, gelyk ook de onder -vin

daar zig bloed - rood vertoond) gelyk

komt.

Na den agter-kant van 't lyf vertoond
I zig (met een tufichen-fpeehng van de

gefchubde huid in 't midden van 't lyf,

en agter by den ftaart ) weder een geheel

ander zeer breed over dwars zich uitftrek-

kend lichaam , dat groot van omtrek
,

over de boven en onder- agter- vin zig

uitllrekkende, en 't geen van verw en

zoom rondom even eens , als die zadel

,

zeer donkci^-blaeuw is.

De boven- en de onder-vin na agtcren

zyn licht-Zee-groen.

Het oog van den Vifch is Orangie-

verwig , en verder zwart en breed van

kring-, dog zwart en geel van appel.

De ftaait is als een dikke Hemels-
blacuwe halve Maan , meteenZee-groenc

fraanje , waar over een fyne zwarte

ftreep loopt.

Het is een Vifch van lengte als een

klecne Schclvifch > dog vun fmaak vry

arngenamer} alzoo hy zeer vet is.

De ge- N". I4f- Vtxx.oovA oixi den gevlamden
vlamde PampHi-Fifch , zynde evens byna als die

• V^'^h"^"
'^y '"^' hefchreven isj dog zyn kop
en ganfch lyf over vol gcele en zwarte

breede dwars- ftreepen (uitgcnonlch dat

zig by 't oog een roode vertoond) is,

die van den rug van agteren af, fchuins

wat na voren toe tot het midden-Iyf , en
dan weer fchuins na de agterfte beneden-
vin loopen.

De rug en buik hebben een roodcn
zoom , een ftroo- breed , dog die agter

by die vinnen mcrkelyk in rood vérbrec-
den, buiten welke vinnen men een gecle

fraanje vernecmd. Het beden-lyf na den
agter - buik , en ook met een ftrook na
den rug toe , by de agterfte boven-vin

,

is donker-graeuw , terwyl de vin tegen 't

lyf en 'er onder Purper is.

Den boven- vin is fterk gedoomd , zwart
van doornen (dog onder aan den buik
ziet men drie a vier geele en zwarte , en
boven voor aan 'er een zoo alleen ) dog de
grond van de vin is geel.

De ftaart is voor aan donker-graeuw
met flaeuw Purper, (dat men ook aan die

grond op 't onder- lyf verncemd) daar na
volgd een fmalfe Purpre , en dan een
breeder geele band , waar óp drie zwarte
bollen naaft malkandren ftaan. Onder is

een dikke geele fraanje vol zwarte fyne
graatjens , zynde de ftaart agter aan een
grootcn duim- breed.

Zyn oog is zwart , en de buiten-kring
licht- Purper; dog de appel wit.

N°. 146. Vcnoond onsden roodenjacoh
Evertzen , die over 't geheel lyf, kop,
ftaart , en alles fchoon-hcht-rood , vol
Hemcls-blaeuwe bollekens, licht-Purpcr-

vcrwig van oog, bloed- rood van buiten-

kring , en zwart van appel is , waar in

zig een Purpre ftip vertoond.

N". 147. Brengt onsdenC^/>rtevoor-
fchyn. Dit is een k leen Klip- Vifchje,

met een Vogels- bek je, en een kop, die

twee breede zwarte dwars- banden op
een witten grond, vol Vermilioen-roode
en zwarte fyne ftippels heeft , waar in

zich een Zee-groen-oog, met een zwar-
ten en witten appel vertoond.

Het lyf is van verw , en ftippeling

(waar onder men Zee -groene vlekjens

ziet) als de kop , van de welke een fyne
zwarte ftreep tot aan den ftaart , die

Citroen ge^l' is , gelyk ook de vinnen

zyn, loopt. Het is bol en dik van lyf,

en lekker van Viich.

N". 148. Leverd ons den Ikan Tikar

JVarna Warna , dat is , bet veeherwig

Matje , uit. Dit is een Vifch van ge-

daante als een kleene voorn ; dog die

vafter van Vifch , en veel aangenamer

van fmaak is.

De kop is als een fchoone gemarmerde
vloer, diens grond Citroen-geel, en diens

marmering of watering rood en Zee-
groen is.

Het oog is wit, de buiten-kring rood,

en breed:.

De rooat
Jacob

Eveitzeq

De
Caffer.

Ikart"

Tikar
Warn»
WarnaJ
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xn breed ; dog den appel wit en met
een zwart kringetje geteekend.

De Vin tegen 't lyt is Purper -verwig.

Het lyf vertoond een Ichoone Spaanjche

Mat , of anders een Italtaanfcb Vloertje

vanZee-groene, witte, roode en zwarte

blokjens, die wonderlyk tegen den andrcn

doorn tteek en.

De verdre vinnen , en de ftaart , zyn
Citroen -Peel.

Ikan N°. 149. Doet ons den /é,7« 5^^/, orden
B»bi. Vcrkem-yifch %\tx\; die bevorens al onder

gemcene Viirchen befchreven > dog hier

nog wat anders van vinnen , en van ver-

we is.

Zyn kop is Steen-graeuw van verw
,

waar in een geel oog , met een rooden

lering, en een pek- zwarten appel ilaat.

De vinnen en Itaart zyn donker- Indigo-

:blaeuw.

Het lyf is licht Zee -groen en zeer

flaeiuv appel-bloeflem 'er doorfchynende

,

vol opftaandc groote ruiten, in ieder van

welke zig «wee a drie fyne zwarte

fchrapjens vcrtoonen.

Dit is een fchoone vette Vifch.

Ikan
^"^ 'f^- Leverd ons de Bangayfchc

Ban^ay. Vifch uit , die wel een kleene Coret ge-

lykt, zynde wit-agtigvankop, en buik,
bruin van b^ven lyf, vinnen, Haart, en
ook rood van oog appel , die eerft een

witten omkring , zynde 't oog zeif , en
dan nog een grootenPinpren kring heeft.

De kop is van 't lyf ook door een roo-

de llreek gefcheiden , hoedanig van

verwe ook de witte en zwarte vin tegen

*t lyf, en den bek van binnen is.

De ftaart vertoond zich als een fmalle

halve Maan
Het is een drooge Vifch j dog hy is

blank , en vaft van lichaam , zynde beft

om 'er fiikkediUen van te maken.

Ikan Ga- ^N». 15-1. Vertoond ons den Ikan Gala
I» Gala, Gala-, oï Matroozen-t^ifch.

Deze is als een groote Snoek , lekker

van fmaak} dog zoo graatig niet als onze
Snoek, zynde donker -Zee -groen van
boven, en licht -Zee -groen en fl.ieuw-

rood van onder- lyf, hoedanig ook zyn
fterke zwart-gedoornde lange boven-vin

is. Dog de beneden- vin agter, eno'kdie
tegen 't lyf en den ftaart vallen zyn van

verw als 't boven lyf, hoedanig ook zyn
groote kop is , waar in zich een zwart
oog , met een witten appel , en een

breeden geelcn en fl tcu'v- rooden bui-

ten-kring, opdoet. Hy heefteen wyden
bek vol tanden j en ook iet roods pas

boven zyn beneden vin.

De N°. ifi. V txx.oox\dior\% den bruinen Op-
bruine blazer ^ die zeer dik , en van voren als

Opbla- een Kroppers- Doffer is, hebbende een

tieen rood bekje met tanden , dat voor

aan den boven-kant wat rond, en dik is,

UI. Deel.

zer.
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van hoedanigen verw ook zyn bovenvin
is , die zig kleen , en als een bezaan

,

met een grooten zwarten doorn voor aan
vertoond.

De geheele Vifch (die wel een dikke
Duif zonder pooten gelykt) isvanboven-
lyf zeer donker-bruin, dog van beneden-
lyfwat licliter , en bvna lever- vcrwig.
De vin tegen 't lyf is Citroen -geel, van
de welke een lichte Zee -groene fmalle

Ichey-ftreep tot aan den ftaart loopt.

Zyn oog is zwart , hebbende een He-
mels-blaeuwen kring , en een witten appel.

Onder aan zyn buik verneemd men ook
iet roods in 't midden.
De agtervinnen boven en beneden zyn

donker-graeuw met eenZee-groenenbui-
ten-zoom , zynde fyn van graaten , die

zwart zyn.

Het voorfte deel van den ftaart is even
zoo van verw, als de twee agter- vinnen,
dog met een fynen zwarten zoom , en 't ag-
teidcel van den ftaart, diebreeder en waC
rondagtig, als een VVaejcr, uitloopt, is

rood, ook met zwarte opltaandegraarenj
gelyk in 't beneden- ofvoor-decl des zelfs

,

dog van agteren ishy gelyk, en niet rond.
Het is of deze Vifch zich zelven op-

blies , fchynendc mede wel van 't geflagc
der Zee -Trompetters te zyn ; dog hoe
fracy hy ook opbla.ift , niemand wil 'er

van eetcn , om dat 'er in die zoort van
Vifch iets is , waar van veel onvoorzigtige
eeters , die het kwaad vergiftig aderken
niet kennen , fchielyk geftorven zyn

,

daar het anders een lekkere vette, en een
zeer aangename Vifch is; dog 't gaat mee
deze Vifch- eeters als met die Lieden , die

eens van een Slang geftoken zynde , vol-

gens 't fpreek-woord der Arabiers , voor
een touw bang zyn , vreezende 't zelve,
om dat het wat na een Slang gelykt.

En zoo vreezen de meefte Lieden ook
van alle die Viftchen, die maar eenigzins

na den Ikan Bihi , of den Opbiazer gely-
ken, leeeten.

No. if^.YenoondonsAenSotera-Fifch^ Ikan

die als een groote Baars , wel van een Soter»o

voet lang ; dog veel grooter v.in kop is,

die zig Purper-vervi'ig , met zwarte wa-
tering over al (uitgenomen in den bek

,

die Icherp , vol tandc n , en van binnen
en na den boven-kantZec-groen is)gelyk
zig ook 't boven -lyf tot aan den ftaart

toe vertoond , dog voor boven den kop,
in 't midden en agter aan den rug, is een
flaeuwe Citroen - geele ftrcek , hoedanig

ook het lyf, wat voor by de kop, van 'c

midden af tot beneden toe wel een hand-

breed, en dan ook met een fmallen zoom
langs den buik , tot aan de andre zydc
van de ftaart is, op welk geel van 't lyf,

(dat vol rooden fpikkels is) zich een

fchoone licht -Zee -groene via tegen 'c

D d d lyf»
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lyf, en ook daar onJcr nog zoo een an-

dre vertoond.

Het oog is rood , Citroen -geel , en

fnial van kring , en ook zoo van appel,

met een zwarte Hip.

Do boven- cnonder-agter-vinzynfterk

gedoomd , welke doornen rood zyn ,

gelyk de grond ten dcclen licln , ten

deelen donker Zce-groen met een donkere

teekening 'er boven op is..

De wamme is fchoon rood, en de kop

door een Zee- groene ilrcek van 't lyf af-

gefcheiden.

De Itaart vertoond zig zeer fiaey van

teekening, en matig van groote. Hy is

donker-graeuw van grond, hebbende aan

wcerzydcn als een half- ronden Cicroen-

geelen fmallen trek , die van 't midden van

des zelfs einde met een bogt aan weerzyden

na 't begin van den ftaart loopt , en met

zwarte Itippcn bezet is. Daar na ver-

toond zig midden in de ftaart een Zee-

groene bol als een zeer fpits ovaal , dat

na den buiten -kant zeer fpits uitloopt,

en dat rondom met een fmalle Citroen-

geele lyfl; bezet is.

Het is een zeer lekkere Vifch ; maar

hy komt weinig voor.

N°. I f4. Vertoond ons den Ikan Aloelia,

. ,^'^i'." dat is , den Heerlyken Vifch , die van fiitzoen
°^'*'

teekening, grootte, en Imaak even eens

als de geele Papegacy , No. icö.beichre-

ven is} dog het groen aan de kop, is hier

geel , en dat van de troffen , die van den

rug afhangen , is in dezen Vifch rood
,

ook zyn de troffen zoo lang niet, als die

van de and ren.

De boven-vin in dezen Vifch , en de

beneden agter-vm zyn flerk gedoomd,
vcrtoonende de bovenfte een fchoone

licht - Zee - groene vlag , met een fmallen

Citroen-geelen zoom ouder en boven. En
de beneden agter-vin vertoond een vlag

van fchoon licht- Zee -groen boven en

onder , en Citroai - geel in 't midden na

't lyf toe, en dan weer een roodenflreep,

gelyk ook in 't midden na buiten toe.

Het boven-lyf is
,

gelyk ook de kop,
Hemels -blaeuw van grond, met Zee-

groen gemengd, 't onder-lyf , dooreen
Orangie-ftreep van 't boven-lyf onder-

fcheiden, is Zce-groen, geel, en rood,

gefchubd. De vin tegen 't lyf is van

verwen even eens als die aan andre

Vifch , wit en rood j dog aan 't einde

niet rond, gelyk wel aan de andre Vifch.

De kop , die volkomen even eens als

van de geele Papcgaey is , werd door

een roode ftrcck van 't lyf gefcheiden.

De buik by de voorlle onder- vinnen is

ook Zec-groen met roode ftippelen
, pas

ter lengte van een pink , aan weerzyden
•ipits toeloopcnde.

: De ftaart is fraey breed, uitftaande als

een Waejer, voor aan Citroen-geel met
vyf zwarte ftippels, die zig tuffchen den
rooden kring , die den Itaart van 't lyf

fcheid, en tuflchen een rood dwars -tce-

ken, dat zig midden op dit geel vertoond,

en als een kort dwars- ftaande ftrook

van een duim-breeti lengte opdoet. Ver-
der is de ganfchc flaart fchoon- Zee-
groen , waar op veel overlangze zwar-

te graaten , die t'chuins uit aan weer-
zyden na de einden van den ftaart loopen

,

die aan wcdcrzyden een Citroen -geele

Imalle lyfl, en onder aan, of agter tegen

't Zee -groen aan, een Citroen - geele

fraanje heeft.

Wonderlyk fchoon is deze Vifch van
teekening , zeer fterk van verwen , die

tegen een zeer Iterk affteeken > maar niet

mmder heerlyk is hy ook vanfmaak, be-

hoevende voor den beften andrenVifch niet

te wyken.
N".i ff. Vertoond onsden/^;ï« Cacatée- Ikan

'

ha Kitsjil^ of den kkens Cacxtoeka
, gely- Cacatoe-

kende zeer weleen Zee-g«oenen Vogel ^^^^'"J''*

met vyf geele ftreepen over het lyf , die

rocd , en Purperagtig van vinnen , en
ftaart , en wat dik van kop is , die zig

boven ook Zee -groen , en beneden Ci-

troen- geel vertoond. Zyn oog is roodj

dog de appel wit.

Het is dik en rond van lyf, op 'c wel-
ke zig in ieder verdceüng tuilchcn twee
geele llrecpen van den buik af,lbhuins uit na
den rug toe , een roode langwerpige

fmallevlck opdoet j dog die zig in detwee
andre verdeeiingcn niet vertoond. Ook
verneemd men ontrent de wamme , die

ook Citroen -geel is , twee roode bolle-

kens , en men ziet in ieder vcrdecling,

tuffchen de geele ftreepen, eenigc zwarte

fchrapjes tegen over een, ecrft in 't onderfte

'er een , daar na twee , dan weer een ,

dan drie , en in de laatfte vcrdecling op
een na doen zig twee zulke vierkantjes

van fchrapjens tegen een op.

Het werd zoo genaamd , om dat het

van lyf en kop wel na een licht -groene
Cacatoeha gelyk t , dog de bek is wat
fcherper, en na die van dezen Vogel niet

al te wel gelykendc.

N".if5. SfCTioonÓL ons AetwoodenRolat- ^,

Vifch. Deze is van groote en fatzoen Roeiat
byna als de IkanMoeliaN^. i f4. befchre- Jang

ven } dog geheel anders van verwe, en M"ili.'

van bovcn-vin, en is niet minder aangenaam
om te ecten.

Van kop, in opzigt van de dikte , is

hy even eens ; dog de bek van dezen

Vifch ftaat wat na boven , en zyn verwe
is ook licht -rood , hoedanig ook zyn
gefchubd boven-lyf is ; dog 't onder-lyf

en de grond van de boven- en beneden-

vinnen
,
gelyk ook van den ftaart, is

graeuwagtig Zee-groeo j dog in 't onder-

lyf» 4
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lyf, beneden den vin tegen 't lyf (die

rood, dog Citroen -geel boven aan is)

vertoond zig ontrent de buik by dcwam-
me een rood bolleken met roodc llree-

pcn, van een halve Iboo-breed , dat van

nog vyf andre , die wat meer na den

Itaart toe ilaan, afgeicheiden is , hoeda-

nig ecne zig n-^g by den Itaart , tufTchen

de z middel-llreepen vertoond.

Ook loopen over 't onderlyf vier roo-

de overlangze llreepen , een halve Ihoo-

brced , van welke de middellle , om 't

boven- van'tonder-lyftefcheiden, dient.

Het oog is groot, en zwart , de bui-

ten - kring breed en Zee - groen j dog de

appel geel met een zwarte Hip.

De boven- vin is fterk gedoomd, en

lang voor aan als een vlag , die boven
Citroen-geel, onder Hemels-blaeuw, en

in 't midden Zee-groen, op welke laatfte

verw men vier roode boUekens ziet , de

cerfte tuflchen de twee eerlle doornen (die

mede onder en aan deboven-vinroodzyn)

de tweede tufTchen den derden en vierden

doorn , en de twee andre tuflchen de

tweede, derde en vierde doornen, boven.

Ook vertoond zig die vin na agteren als

een breed zeyl , loopende het breedfte
,

en met een breeden rooden ftreek agter , die

om hoog uitfteekt , op j dog de grond

2elf van die agter -vin is Zee-groen , en

rood van omtrek , hoedanig ook de be-

nedenlte agter- vin Zee-groen, en mede
xood van omtrek, dog drie- hoekig is,

ftekende ook zeer fpits met den buiten-

hoek na beneden uit. De andre vin pas

'er boven is ook, als de gedoomde bovcn-

vin. Hemels blaeuw , Zee-groen in 't

midden (alwaarook een rood bolleken zich

tuflchen den eerflen en tweeden doorn

na boven vertoond,) en Citroen-geel van

buiten-zoom.
De itaart is groot en breed , zynde in

't midden gefchubt en rood , makende
d.iar een langwerpig rond , dat tegen 't

einde fpits uitloopt tegen een citroen-

geele daar onder aan hangende fraanje,

ook ziet men op de flacuwe Zee-groenc

grond van den Itaart aan weerzydcn van

dat gefchubd middel -deel, twee roode

boUckens, endanaandebuiten-zyden van

die bollen, buiten 't Zee-groen, een wit-

ten grond met een fchuinzen overlangzen

wit en zwart geitippelden band tuflchen

twee fmalle roode zo9men, behalven dat

zie; nog aan ieder zyde van den itaart een

roode uitileekendc Itrook , en voor aan

vat roode fchrappen, als tegen 't lyfaan,

vertoonen

-^ y N^. I f7. Vertoond ons den Japanfchen

panfdie Prim, zyuiie een a&vdig Pampus- Fifchje

,

l'nas. met een kort dik Verkens- kopje , dat

rood van gronJ , zwart-geftippeld , en

dicht by den fnuit , met een Hemels-

blaeuwendwars-bandgemuilband,enook
van die verwe binnen m den bek is.

Verder is de geheele kop rood , meC
zwarte Itippels ; dog heeft een breeden
Goud geeien dwars-bmd (tegen welke
zich een halve kring van roode fchubben
vertoond / in 't midden van welke het oog
itaat , dat wit , rood van buiten -kring
(die zig breed vertoond,) en zwart van
appel is ; gelyk ook onder en boven 't

zelve zich tcnige zwarte kromme fchrap-
jes

, die na buiten toe verminderen , en
klcener werden , vertoonen. De boven-
vin, en ook de middel-vin beneden, zyn
Hemels-blaeuw van doornen , en Goud-
geel van grond.

De agter- vin boven is bleek-Purper-
verwig, met een Hemels- blaeuwen zoom
rondom j hoedanig ook de beneden- vin
van verw , maar die midden in van een
geeien en een Hemels-blaeuwen fmallen
bogtigen band voorzien is.

De Itaart is medebleek-Purper-verwig,'
breed en vol , hebbende agter en in 't

midden een Hemels-blaeuwen fmallen
band , als een groote halve Maan.
De vin tegen 't lyf en onder aan , is

Hemels-blaeuw j het boven- en onder-
lyf donker-lcver-verwig gefchubd, en in
't midden, als ook agter aan. Goud-geel j
dog in 't middel-lyf zwart-geftiopeld.

N°. ij-8 Geeft ons te zi^n den Jkaa
jj^^jj

Coloer Koening , oi de geele Coloer- Fifch. Coloer-
Deze heeft een licht -rood dik V^ogels- Koening}

kopje
, ( waar oVer twee roode dwars-

Itreepen loopen.' en zulken bekje, van
welke verwe de agter-vin boven en on-
der is ; dog die zig dan met een Zee-
groenen zoom tegen 't lyf, en een Hemels-
blaeuwen zjom verder buiten om ver-
toond, en die dan boven verder uitloopt.

Het middel-lyf is Goud-geel, vol fyne
zwarte ruiten , met een vermilioen-rood
fchrapje in ieder ruit ; dog op de geele
wamme vertoonen zich agt boUekens, die
vermilioen-rood zyn.

Het middel- lyf is , als of 't een rond
vat was, by den kop en na agteren toe,
met twee bloed- roode dwars-krirgen van
den rug tot den buik toe onderfcheiden,
hoedanig ook de beneden -grond van 't

lyf Goud -geel , geruit, en met roodé
fchrapjens bezet is } dog tuflchen dat
boven en onder - lyf, is een geboge zeer
breede gcfchubde Hemels - blaeuwe
dwars band tuflchen twee roode lyften;

en dan is 'er nog een kleen geel bandje,
met roode flippen tuflchen twee roode
lyften by den ftaart.

De boven-vin is voor rood-gedoornd

,

Zee - groen boven , en licht rood bene-
den.

De vin tegen 't lyf is roodagtig j het

oog Orangie , de appel zwart , en dd
Ddd 2, buiten-i
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buiten -kring van 't oog breed , en Zee-

groen.

Van de wamme af langs den buik na

beneden toe verioonen zig nog zes roo-

de korte doorns. Ook loopen de agter-

vinnen boven en onder wat langwerpig-

rond Pccrsgewyzc na agteren toe. Het

is een zeer lekkere Vilch.

N° I f 9. Vertoond ons den Ikan Toe-

tombo Ekor Tiga , of den Dooskcm-Fijlb

E L I N G DEft

tombo ,^ig{ dfig (laarten.
Ekor
Tiga.

Het fatzoen is even eens byna als van

een andre Toctombo- , of Dooskens - Fifcb

dog in allen declen grootcr
,

gelykende

wel wat na een groot dik Verken van

lyf , en ook van kop > dog die is wat

kort gedrongen en de buik zeer groot.

De Vifcli is wel een voet lang j dog

kleen van bek , waar in hy nog een an-

dren bek, die rood is, fchynd te hebben.

De grond van 't geheel lyf, tot dicht

by den ftaart, is donker- leververwig met

grootc ronde fchubben , tuflchen welke

hier en daar wat llaeuw-Zce-groen door-

fchitterd.

Boven heeft hy een zeldzame vin in

't midden , zynde als maar een deel met

het lyf , en ook van de zelve verw , en

wolking.

De oogcn flaan dicht by een , zynde

fchoon Zee-groen, breed, en rood van

kring , die Imal is i dog zy hebben een

geelen appel met een zwarten flip.

Boven 't oog vertoond zig een korte

Citroen-verwige hoorn, of tand, die na

agteren gebogen is , en pas beneden de

zelve een dikke knobbel , van de zelve

verw en teekening als 't lyf.

Onder tegen den buik vertoonen zig

vier fcherpe Citroen - geelagtige tanden

,

of doornen.

Het onderfle deel van den Vifch , by
de flaart , is wit en zwart gewolkt

,

ilaande tufTchen een roode lylt boven
,

en een Citroen - gcele na de ftaart toe,

beide als fmalle halve Maanen.
Ook vertoond zich daar na een groote

ftaart, even als het boven-dcel van een

groote Rynfche Wyn-Roomer van fat-

zoen , met een breeden Slangs-wyzen Pur-

pren gewolkten dwars -band , en zeven

flacuw - Purpre regt na agter - loopende

banden , die ontrent een halve vmger
lang , en een ftroo breed 7yn , vertoo-

nendc zich op een donker-geelen grond
vol fyne graat jens, die tot 't einden van

den ftaart gaan j dog wat meer als half

wegen de ftaart , vertoond zig een fyne

zwarte kring , die ontrent een duim
breed verre ovaal-rond loopt, en die zoo
met eenen het einde van de ftaart uit-

maakt , dat de giond van die kring

even eera als die van de ftaart beneden is

,

dog zonder dat mcD daar op iet anders l zoom heeft,

getcekend ziet.

Nu ziet men op den rug, pas beneden
de boven-vin , cnbeneden aan den buik niet

verre van de ftaart , nog twee dicrgelyke

vinnen, die byna even eens, als die ftaart

zyn i dog alleen met dat onderfcheid, ;

dat die beide die Purpre dwars -b.ind niet

hebben , en dat de bovenfte veel kleen-

der als de ftaart , en dat de benedenfte

klecnder als de bovenfte is.

Het is een zeer affchuwelykc Vifch,
die, mynes wetens , niet gegeten werd.

N''. i6o. Geeft ons den Kafferfche Ca- Kapitan
/>;/(?_>•» te zien. Dit is een lekker Vifchje, Kafir,

met een kleen Zee-groen Papegaeys-

bekje, hoedanig ook de verdre kop, die

met eenige roode ftreepen , en agter met
zwarte ftippels 'er by, afgefcheiden is.

Het boven lyf (dat met een Citroen-
geelc gebogene ftrcep van 't onder -lyf
afgefcheiden is) is vol Zee-groene fchub-
ben , waar onder hier en daar zig een
roode, en dan een Citroen -gecle ver-

toond. Het onder -lyf is als Egyptifcb

Marmer, rood, Zee-groen, geel, en
wit , onder een.

De boven-vin is van grond Citroen-

geel, dog na agteren toe , byhaargroot-
fle doorns ( die alle Zee - groen onder en
boven zyn) onder en boven met een roo-
den lyft.

De onder -vin na agteren toe , is ook
gedoomd. Citroen - geel van grond , en
heeft een roode lyft na 't lyf toe.

De vin tegen 't lyf , en 'er onder , is

Purper en wit.

Het oog Citroen -geel, rood, breed

van buiten-kring , en zwart en geel van

appel.

De ftaart is Citroen -geel , en twee^
kluft ig.

N°. 161. Vertoond ons weder een aar-
^^^^^

dig Pampus - Fifchje y by den Inlander, Carbau«i!

Ikan Caibauw Flidjoe , dat is , de groe- Hidjoc,

ne Buffel^ genaamd.
De kop, die Zee-groen is, gelyktwel

wat na een Offen- kop , hoewel de kop
wat dunner voor is , en de bek wel wat
na die van een Arend gclykt.

Verder is het lyf boven en in 't midden .

gefchubd , Zee-groen , rood en geel on-

der een j dog voor loopt , van de drie

groote doorns van den boven-vin tot

tegen de Hemels-blaeuwe wamme aan,

een dv/arze breedc licht -Purpcre ftrcep

tufTchen twee fmalle licht-roode zoomen,
waar van de voorfte zoom beneden weder
rond omloopt tot by het oog, en in dien

ronden omloop , die als een Orangie doe-

dclzakje uitmaakt, gelyk ooktcrzydedc
brcede Purpre dv/ars- ftreep, vcrneemd
men twee Orangie ftreeken , hoedanig
verder 't geheel onder-lyf is , dar boven een
rooden , en aan den buik een Zec-grocnen

PCQ
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De bek van binnen , is Citroen-geel

,

;;n ook de omtrek van 'c oog , dat

rood , .wit van appel, en zwart van de
Hip in 't midden is.

De wamme heeft ookeenZee-grocnen
zoom aan wecrzyden , hoedanig ook 't

lyf boven de kop is , dat boven wat bui-

ten uitloopt, hebbende boven 't oog als

drie korte donker -blaeuwe en vooraan
Purper-verwige tanden , die na den kop
toe gebogen Ihian.

De boven-vin is Citroen -geel , heeft

drie grootc na agter toe gebogene doorns,

loopende verder na agteren met een zeer

langen Zee~groenen zoom , wel een vinger

verre buiten den Vil'ch , en aan 't einde

met een Citroen - geel kwartje van bin-

ben, uit j dog beneden is die agter -bo-
ven-vin , zoo als zy verder tot den ftaart

loopt , als ook de onder-vin by den ll:aart

,

en de Haart zelf (die voor aan Zec-groen
is) licht Purper-verwig.

Ook ziet men agter tegen 't boven lyf,

200 verre , als 't geichubd is , tuiïchen

twee fmalle roWe lyften , een Hemels-
blaeuwcn breedenzoom, vanhoedanigen
verwe ook de vin tegen 't lyf, hoewel

zy boven aan Purperagtig , en Citroen-

geel is.

Langs de agterfte boven-vin tegen 't

lyf heeft men ook een Orangie fraanje

,

en pas boven de zelve een Citroen-geelen

doorn.

Het is een Vifchje , dat ongemeen
fchoon en ftcrk van verwen , en zeer

lekker om te eetcn is,

Tkaii N°. ï6z. Geeft ons te zien den Gora-

Goraba. l/a - Fifch. Deze heeft een korten dikken

Caeymans-kop , en een bek vol tanden.

De verw van de kop is Zec-groen, gelyk

ook van 't ganfch lyf, dat vol lange bree-

de Orangie-agtige vlekken , met roode

omtrekken is , hoedanigen kleen plekje

men ook op den kop agter aan ziet.

Zyn oog is wonderlyk, als of 'er twee

raderen in een waren. Het binnenfterad

beftaat uit blaeuwe en witte vierkante

blaaijens , en 't binnenfte rad uit roode

en blaeuwe blokjens •, de appel is wit
,

hebbende een zwarte flip in 't midden.

De kop is door roode fyne ftrecpen,

die onder wat verbreeden , van 't lyf af-

gezonderd, van hoedanigen verw ook de

vin tegen 't lyf, en de fmalle fchey-band

aan den ftaart is , welke zig geheel Zee-

groen , en agter aan als een halve Maan
'vertoond.

De boven-vin is loodverwig
,
gedoomd

,

vertoonende veel roode doorns , die ag-

ter aan 't langft zyn , daar zig de vin als

een bezaan vertoond, zyndede zelve, by

na van den kop af tot dicht by de ftaart,

maar als eenc vin •, dog de beneden-vin

van den agter -buik is voor aan wat ge-

doomd , rood van grond , en Zee-groen
van doornen j dog agter Loodverwig.
Het is een Vifch, als een kloeke Har-

der , die zeer goed van fmaak , en ook
zeer blank en vallvan Vifch is.

N°. 163. Vertoond ons den Ikaji Ba^
toe Moeliii , dat is , den Hecrlyken Khp-Vifcb, Ikafi

Deze gelykt van lyf wel een dikke ronde
'^l^^

MoeliijL^
ton , die uit drie breede dwars - banden

'

van flcrk-Zee-groene en geele fchubben
beftaat, de welke in 't midden door twee
hcht- Purpre dwars- banden van een vin-
ger breed onderfcheiden zyn.

De kop is vooraan, en 't bekje mede,
rood , daar na vertoond zig een Zee-
groenen, dan een zwarten dwars-ftreep van
een ftroo breed , dan tegen 't oog aan na
't lyf toe wat Hemels blaeuw , en dan
weer een breede rtreek Zee-groen met
een Purpre omtrek , daar na een breede
ftreek geel, waar van men ook iets in de
agter-vinixn , boven na buiten en bene-
den na binnen toe verneemd , die agter

boven verder Pu rpere, Hemels-blaetivve,

en een zwarte dwars-ftreek 'er aan , met '

een Purpre fraanje buiten , boven , en bene-

den heeft, tcrwyl de beneden- vin naaft aan

de fraanje een Hemels- blaeuwe, breede,

dan een fmalle Zee -groene , en dan een
geele breede en weer een fmalle Hemels-
blaeuwe ftreék tegen 't lyf, ('t geen te

zamcn de agterfte onder -vin uitmaakt)

vertoond.

De vin tegen 't lyf is Hemels-blaeuw j

dog boven tegen 't lyf Purper, en wit.

De boven-vin is gedoomd , rood van
grond, en Zee-groen van doornen. Het
oog is Purper, met een fmallen zwarten,

een breeden witten omkring , en een

zwarten appel. De ftaart is agter - Zee-

groen j dog voor aan met een Heraels-

blacuwen, en dan meteen roodenbeftip-

pelde band bezet.

Het is uitneemend lekker, voorname-
lyk tot VVater-vifch , en fchynd een zoort

van Leer- vifch te zyn.

N°. 164. Geeft ons den //('^«Döm .Jö- jj^^j^ ,

%vanggi , dat is, dengedoornden Toover- Vifch , Doeri

te zien. Hy is Hemels-blaeuw boven, Sowaogt

onder Zee-groen van lyf, hebbende bo- S'-

ven aan twee overlangze roode ftreepen.

Ook is de ftaart voor aan Citroen-geel j

dog agter Zee-groen , dat zeer fraey te-

gen een affteekt.

Het bekje is klecn , als een halfMaantje.

Het lyf is vol licht-Purpre breede vlek-

ken, die aan een gefchakeld zyn.

De boven-vin is in 't midden Hemels-

blaeuw met een licht-Purpren zoom , en

onder Zee-groen. De ftaart is voor aan

breed van Zee - groen , agter Citroen-

geel •, dog door een fyne roode ftreep ge-

fcheiden. De ondel-vin is fterk gedoomd

,

en Citroen - geel , hebbende Purpre

Ddd j
doorns,
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doorr.s. In 't boven lyf ziet men tul' ( Lofi Lof.-Vifcb ^ zynde anders een Suy-
ger, ot" metgezel van de Haey. Vsnfat-fchen en boven de overkngze Ibecpen

beneden negen a thien , en boven vyf

Hemels-blaeuwe bollen, met een rooden

omtrek.

Het oog is Purper , en de buiten om-

trek zwart, den appel wit , en ra 't lyf

toe half rood. De vin tegen 't lyf is

Purper en wit, dog dicht aan 't lyf rood

en wit.

Het is een zeer lekker Vifchjcj dog de

naam fchrikt den Inlander af, om het te

eetcn.

Ikan N"^. i6f. Vertoond ons de 'vliegende

Terbing Fifch niet vleugels.

Beram- Hy is fchoon Zee-grocn, geel en rood

P^^^J^P-gelchubdover 't lyf, zeer dik en won-

derlyk fraey gcieckend van kop ,
waar

in men veel 'Zee -groen, en geel en rood

ender een gemengeld ziet.

Het oog is groot ,
geel , rood , Zee-

groen , zwart , en Purper van omtrek-

ken , of kringen , die zig alle zoo om
den zwarten appel vcrtooncn.

Zyn vleugels voor aan onder en boven,

ïyn iterker Zee-groen , dan de agterile,

hebbende Citroen- geele doorns 'er in en

over al tuflchen die doorns m naait mal-

kandren roode boUekens deganichevoor-

vlerken over ftaan ; dog op de agterlte

ziet men 'er in 't midden drie, aan weer-

zyden een , en dan weer in de naalte on-

derde rey 'er twee Üaan.

Ook is de Itaart zeer fchoon van wit

Zee-groen en Hemels -blaeuw gemar-

merd , zynde twee - kluftig , en over al

met eenen zoom , die ten deelen Zee-groen,

en ten deelen Citroen- geel is, bezet.

N". i6ö. Xenoonó. oui den Ikan Batoe

JangEloc^ dat is, den moyenKlip-Fifch ^

die wel een dik Steekel-baarsje gelykt
,

zynde de kop Zee-groen van grond, vol

roode ilreeken i hetlyfZee-groen, rood,

en Hemels -blaeuw , en zoo

merd van fchubbcn.

Het oog is groot , Zee-groen, zwart,

en rood van krmgen ; dog de buitenfte is

zeer breed , en de appel zwart , Zee-
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als gemar-

groen, en dan weer zware.

De boven-vin is een gedoomde vlag,

die in 't midden een (terke en breede

ftreek van Zee-groen , dog boven een Ci-

. troen-geelen en beneden eenPurprendog

fmaller zoom vertoond. Deagter-bovcn-

vin is van binnen Citroen-geel, en over al

met een licht- Purpre zoom bezet.

De onderften agter - vin is Purper met

een Citroen-geelcn buiten- zoom.

De vin tegen 't lyf is Purper en wit,

en de twee-kl'jfcige korte ftaart (die door

een Citroen-ge.'len, fmallen hand van 't lyf

gefcheiden is) 7.ce-grocn. Het is een zeer

lekker en byzondcr aangenaam Vilchje.

N°. 1Ó7. Vertoond ons een aardige

zoen is hy als een Voorn j van verw is 'c \

boven-lyfHemels-blaeuw, geel, en Zee-
groen , en onder even eens j dog wat
lichter , en over al gefchubd. Van oog
is hy geel, van buiten-kring (die breed is)

Zee-groen, van appel wit en rood;

De gedoomde boven-vin is Citroen-

geel en lang , onder rnet een Purpren
zoom , en met Purpre doorns.

De beneden-vin is Heraels-blaeuw , vol

geele doorns. De Haart twee - kluftig ,

geel, en Zee-groen. Midden over 't lyf

loopt een overlangze roode fchey-llreep.

De vin tegen 't lyf, en 'er onder, is Pur-
per i dog die tegen 't lyf boven is Zee-
groen.

Deze Vifch werd zelden gegeten , en
\s wat droog j maar zeer fraey van verwen.

N ''. 1 68 . Geeft ons dengcvlafndcn Ti'om- pg „^~

petter te zien. Deze heeft een Zce-groe- vlamde

nen en zwarten fnuit, als'tmondftukvan Trom-

een Trompet , en is daar verder Citroen- P^"^^'

geel , en Zee- groen met zwarte flreepen

'er tuflchen beiden.

Verder bellaar zyn lyf (dat gelyk dat

van een klcenen Gallioen-Vifch , hoeda-
nig hy ook van fmaak is,) in vier a vyf
dwars- vlammen , die zeer breed zyn,
vertoonende eerll een fchoone zwar-
te dwars Ilreck , waar op 't oog Haat ,

en waar in zich ook roode iheepen ver-

toonen.

Daar na komt 'er een veel breeder

donker-Zee-groene > dan een licht- Zee-
groene , dan een veel breeder Citroen-

geele, dan een breede zwarte, dan weer
een Citroen - geele fmaller dwars -band ,

zynde de zwarte met roode, en de geele

met Purpre, en donker-Zee-groenefmal-

le zoomen bezet. Daar na vertoond zig

nog een Citroen-geel deel by den ftaart

,

tuflchen twee Purpre lyften , en dan de
Haart , die van een fraey fatzoen , voor
aan Steen- graeuw , met negen Ciiroen-

geele ftreepcn , die tot aan een zwarte
breede halve Maan zig uitllrckken

,

verdeeld is.

Beneden aan 't agter- lyf doet zig een
vin, die wit > dog Citroen -geel van
graat , en met een breeden zwarten zoom
'er langs bezet is, op. Boven langs den
rug loopt een fyne zwarte Itreep j dog
die zig Zee-groen verre buiten den Vifch
uit vertoond.

Het oog is Zee-groen , de kring 'er

om rood , dan weer een Citroen-geel, en
dan nog een dubble roode ; dog de ap-
pel is zwart , en alleen. De vin tegen 't

lyf is fterk-Zee-groen.

N°. 1 69. Leverd ons den Cacaioeba _
Djantan , dit is , het Manneken -van de

jjj pj°nl

Cacatocha-Fifch i uit. taa.

Pit







Ongemeene VISSCHENvAN AMBOINA. 3^^
Dit is een klcen rond bol Vilchje, met

een zeer dikke Zce-gioene Dolfyns-kop,

wat na die van een groene Cacatocha

fwemende , die ook een bek met breedc

Cacatoehu's tanden heeft.

De kop is met roede ftrecpcn van 't

lyf afgefcheiden , dat tot de ftaart toe

Güud-gecl , en rood gel'chubd is.

De vinnen zyn alle
,

gelyk ook de

ftaart, llerk-Zce-groen. De benedenJte

hebben beneden een rooden zoom } dog
de voorfte onder is langwerpig rond , en

de agterfte is vierkant, en aan weerzyden
met een rooden zoom bezet.

De vin tegen 't lyf is ook rond , byna
als een dik Cazuaris-Ey , en vertoond zig

aan 't lyf ten declen rood , en ten dcclen

Zee-groen.

De boven-vin is voor aan tulTchen de

drie Zee-groer.e doorns (hoedanig een 'er

ook by de agierlle onder-vin is) licht-

Purper, en verder Zeegroen. Deltaart

vertoond een fchoone Zee- groene halvc-

A^aan.
,

Het oog is wonderlyk fchoon , ver-

toonende een Hemels-blaeuwe bol , met
een rooden appel > en dan om 't oog een

buiten-om kring , een half üroo breed,

die uit twee ronde, en uit twecCitroen-
gcele vierde deelen van een kring , die

zig ieder verwe tegen over nralkanderen

vcrtoonen, beftaan.

Hun No. 170. Geeft ons den Ikan Sowanggi
Sowang- Bezdr, dat is, clcngrootenToover-Fifcb ^ de
giBeiar. wonderlyklle , die men in Zee ontmoe-

ten kan , te zien.

De kop is wonderlyk j dog niet te

groot na 't lyf. De bek is'wyd , en van

binnen Zee-groen, met vier Citroen-

geele Hoornkens op de neus , en verder

met eenige roodedwars-ftreepen over den

gcelen kop.

Zyn oog is geel met een zwarten ap-

pel , ftaande 't zelve in een Zee-groene

Star met een breeden rooden kring , dat

een vry groot oog uitmaakt ; maar fchuins

boven dat oog vertoonen zich nog twee
Zee - groene lierren , ieder met een vier-

hoekige fpitze } dog een breede vlek in

het midden van ieder Star, dat een zeld-

zame vertoonmg doet.

Ter zyden deze Iterren na den rug, of
den boven-vin toe , vertoonen zig boven

, en beneden tegen eenige geele , roo-

dc, blaeuwe , en Zee- groene bloemen

,

en daar na een zeer groocelanggedoornde
vin, welkers doorns Hemels-blaeuw bo-

ven ; dog onder als in een rooden dikken
ronden koker liaan , bchalven dat zich

tuflchen ieder doorn beneden een vlak,

dat Zee-groen is , vertoond , zynde van

lengte als 't rood , waar in de doorns

Haan, voor aan lang, en beneden fchcrp

toe, tot de derde verdeeling , daar 't als

I

langwerpige vierkante opftannde Zee-
groene blokjens werden. De ageer -vin
daar is geel en flaeuw - Zee-groen , met
een roode dwars-llrecp.

Op 't lyf, pas fchuins beneden 't oog,
ziet men drie groote Zee-groene merken,
met een rooden gcdoorndcn zoom , dog de
middelile is ongedoornd , en de doorn-
kens der andre komen 'er maar pas bui-
ten, en zyn zeer klccn; dog de onderde
is boven aan met witte half- ronden , die
'er tegen aan leggen , voorzien.

Het lyf is bruin , boven wnt donker-
der, beneden naden dikken buiktoewaC
geelder en lichter , met veel kleene roo-
de dikke teekenkcns op 't Ivf na boven
toe gemerkt.

De beneden -vinnen zyn gelyk de bo-
ven agter-vin, dog zoo groot niet, fchoon
alle wat na vederen gelykende , zynde
Zee-groen en Citroen- geel met eenige
roode dwars ftieeken gcceekend. Over
't lyf gaat boven, en ook langs den rug,
een zwarte overlangze Ibeep.

De itaart is v:in 't lyf door een fyne
roode ftreep afgefcheiden. Zy is vooraan
geel, agter als gevederd , en Zee-groen,
zeer dik en breed , en met een rood kruis
'er over.

Het is een Vifch , die wel twee voe-
ten lang , zeer groot van buik j dog liegt

'vanfmaak is; en die om zyn flcgten naam_
van niemand onder de Inlanders gegeten
werdj dog de Zoldaaten, die zoo licht-

geloovig niet , als de Inlanders zyn, zeg-
gen dat hy wat droog is. Hy werd ook
zeer weinig gezien , en alle andre Vifch
is 'er bang voor. Ondertuflchen doet hy
met al zyne lierren en vinnen , die zoo
ichoon en llerk van verwen zyn , een
wonderlyke vertooning in 't Water.

N". 171. Toond ons den IkanRoelan,
^y^^^

dat is, den Maan-Vifch , zoodanig, om Boelan.

dat hy zoo veel halve Maanen op zyn lyf
heeft, genaamd.
Heerlyk is deze Vifch van verwen.

Hy is wel ii voet lang, groot en dik van
kop, welkers grond donker-Zee-groen,
en van verdre teekening en vlammen
fchoon licht- Purper is. Voor in zyn
bek (die vol groote tanden is) vertoond
zig OrauL' ie , en Zee-groen onder en bo-
ven , als by banen aan den neus , en in 't

onder- kakebeen verdeeld.

Zyn Zee-groen oog heeft een geelen

kring, en zulken appel, met een zwarte
Hip. Boven 't oog ziet men langs den
rug een groote breede ftreek licht-Pur-

per, met een Orangie zoom. Het ver-

dre lyf is vooraan boven licht Purper,

en onder na agter donker en Gamelot-
Purper , en donker - blaeuw , met een

Orangie zoom hier en daar en aan den
Ijuik bezet.

Mid-
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Midden in 't lyf, by de vin tegen 't N . 175. Vertoond ons den Oö/?-/W//?^-

lyf, die donKei-geel is, ziet men een ei- Vaarder , een grootcn Vifch , diens fnuit q^*
als een tonneken voor is , zwart van verw indifch-

van binnen , met een Zee -groenen band VaarderJ

een ftroo- breed , en tuflchen fync Ci-
troen-geele zoomen llaande. De kop is

lang en dik , met een Hemels - blaeuwe

iroen-gccle Itreek , van 't zelve fatzoen

,

als die vin j dog wat breeder j daar na-

vervolgd de donker -Purpere Camelotte,

en blacuwe grond van 't lyf", als van don-

ker Indigo , tot aan den iiaart j dog in 't

midden vertoond zig hier als een groot
j

licht -Purper-Eiland , met een ürangicn 1

Ichooncn zoom , waar op vier regte halve !

Maanen van die zelve verw
,

gelyk 'er 1

wat verder , buiten dat Eiland , op de
|

Camelot-grond van dien Viich nog drie
\

verkeerde halve Maanen boven malkan-

dren, en daar na nog twee zoo, meteen

vyf hoek in 't midden, en dan nog twee-

maal drie boven een , van welke beide

de middelile zich wat meer na agteren

toe vertoonen , alle van een en de zelve

verw zynde.

Van de bek af, tot onder de vin tegen

't lyf, vertoond zig weer een breede Pur-

pre ftreck met gecle Slangetjes , en daar

na een Zeegroene kleene vin.

De bovcn-vin is lang , met een Oran-

2oom onder , een roode met Citroen-

geel opwerk boven, enblcek-Purper (dat

't breedfk, en in perken door Citroen-geele

graatcn verdeeld is) in 't midden.

De beneden -vin is maar een

korter , licht -Zee- groen

wemig
en met een

fmallen rooden onder- en boven-zoom.

De Haart is dik en vol, geel van grond

,

en vol roode ftreekcn , als overlangze

banden.

Het is een fchoone blanke harde Juich,

die men van wegen zyn vet kwaU'k bTs^

Itrcek, zwart, en donker- Purper , een
grootc boven Ibeek met een rooden en
geclen zoom , en onder nevens een deel

van de buik geel, en na agteren ürangie-
agtig van verw. Zyn oog Haat byna te-

gen zyn rug.

Het boven- lyf is licht- Purperverwig
met flaeuw-witte Slangetjes gckamelot.
De vin tegen 't lyf is Ichoon Zee- groen

en klecn.

De buik loopt onder als met een klaeuw
met roode banden, en ter zydcn weer als

een rood en Citroen -geel ladderken na
de buik uit, waar in zig daar een groot
donker-blaeuw, en donker- Purper rond,
met een rooden buiten- , en geelcn binnen-
zoom, en wat verder na bo>ien, eenklee-

ner ovaal van een andre verw met een
Zee-groenen fmallen zoom, en verdereen

fchoone raarmcling met een rooden , dan
een zwarten , dan weer een rooden gevlam-
den fmallen dwars-band, met eenige Ca-
melotting bandsgewyze , en dan weer
een zwarte ftreep , een gcele breede (heek
met een rooden omtrek en daar na tegen
den ftaarteen zwarten dwars-band tufichen

geele fmalle zoomen , en dan zich weer
een Zee-groene mév een roode zoom ver-

toond.

De ftaartisvol, als eev^Japanfche Wa^

Ikan

Cabos
Pang-
g'git.

'

den kan. De mooten ,
gerookt 2:7tiCre,\ jer, dc^agrrïr^iet rond , en Zee -groen

zyn zeer lekker. - -^
'"'"

'

Vertoond ons den Ikan CatmN°. 172
Pangigit^ datis, den bytenden Cabos- Fifcb.

Een lekker, envet- Vifchje j dog dat

heerlyk van mengeling van verwen is

,

van lyf wel wat na een fnoek gelykende
j

'/ 7 y\^^^ ^^'^'^ ^'^'^^''s ^^" '^"P ^^^ ^^" Kaey-
'^ '*tnans-bek vol tanden ,^ynde 't bovenfte

kakebeen als met Zee - groene en Ci-

troen-geele vlammen tegen een , die als

traliën Haan, verdeeld.

Zyn oug is rood , den appel Zce-grocn

,

en zyn kop, lyf en Haart, is fchoon Zee-

groen gemarmeld.

De vin tegen 't lyf is Herk Zee-groen,

gelyk ook onder , mede beide met gecle

en roode vlekken , hoedanig ook de

Haart en alle de agter- vinnen (die mede
Zee-groen zig vertoonen) boven en onder

geteekend zyn ; dog de boven-voor-vin

is Citroen - geel , hebbende drie roode

doorns , en dan nog een langer roode

doorn, met een Zee-groenen vin , alseen

2cyl, die beneden een brceden rooden zoom
heeft. Dan heeft hy boven nog een

van/erw^ met een geelen breeden buiten-

ZOQ^ me? roode Slangetjcns 'er op.

OJ)~Tie rug heeft hy een kleen bezaan»

vinneken, waar aan voor een groote He-
mels-blaeuwe doorn , die na agteren toe

rood, hoedanig ook de boven-zoom des

zelfs, terwyl de vin zelf Citroen-geel is.

Beyde de agter-vinncn zyn langwerpig
rondagtig nabuitai toe, Zee-groen, bo-
ven met twee roode dwars-Hreepenj dog
onder zyn die twee flreepen na 't lyf toe

rood , en na buiten Citroen - geel tegen

een Haande.

Het is een byzondere fmakelyke vaHe
Vifch.

N°. 174. Leverd ons den Ik^n Sotera ika»
Poeteb Hidjoc , ^:ix.\s ^ denivittencngroenen Sotera

Sotera- Vifch. J'octch

Het is een kleen Vifchje, met een Ca- '

^'"^*

catoeha's bekje , d-it een hcerlyke men-
geling van Citroen-geel in zyn bek , en -

op zyn kop, die boven zwart , en bene-

den licht-Purper is, vertoond.

Zyn oog is kleen en Citroen-geel , en

dan vertoond zig op zyn fchoone Purper-

klcen agtervinnetje, d;;!;Zee-groenrood^ huid een witte Hreek als een verkeerde

en Citroen-geel is, lang-
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langhalzige zak , met den hals na beneden

toe , die in zyn geheel wit, en met een

Zee-groencn fmallen zoom omzet is , hoe-

danig een witte omzoomde Zadel , die

wat krom is , zig op dat fchoon Purper

lyf (dat vol fchubben is) vertoond.

De vin tegen 't lyf is Zee -groen, en

Purper gcftrcept, en tegen 't lyt'Gitroen-

gecl , en rood , ook is /,y daar tegen den

buik beneden Zeegroen.
De boven-vin isdonker-Zce-groenmet

donker -Purpre doorns j dog agter aan

eerll Citroen-geel , en daar na donker- Pur-

per, in 't midden wit, en met fyneroo-

de ftreepen tulTchen zoomen , die Oran-
gie zyn, bezet.

De beneden- agter- vin is donkcr-Pur-

per met een Citroen-geelen ly It , zynde als

een klecn vierkant.

De ftaart is vol, Ideen, enZee-groen;
dog voor aan met een donker-Purpren drie-

hoek met een Orangien zoom , diens

fcherp na 't einde van den liaan komt } en

die na 't lyf, tot fcheiding van den Üaart

en 't lyf, rond-'is.

Het is een zeer goed aangenaam Vifch-

je, immers zoo goed, ais een zeer goede
Baars } dog men ziet het weinig j doende
met zyn verfcheide llerke verwen een

heerlyke vertooning in Zee.

jl^jj,
N°. lyf. Is de Ikan Batoe Tereloc

,

Batoe dat is, de uitnemende fraeje KUp-Fifcb.
Tcieloc, DitgelyktwelcenklcenScholletje, dat

een kleenen Zee - groenen kop een Oran-
gic-agtige bek, en een wit lyf, met vyf

redclyk - breede donker -Purpre banden
,

tulTchen Orangie-agtige en Zee-groene

zoomen aan weerzyden llaande , heeft

,

waar tegen vier wel zoo breede banden
van 't lyf zich tuflchen beiden vertoonen.

De boven-vin is voor aan Citroen-geel,

en wat gedoomd ; dog agter , en verder om
tot den Haart toe, Zee-groen, hoedanig

ook de beneden-vin, cndevintegen'tlyi:

is j maar die daar onder tegen den buik

komt , is als een Zee - groene dubble Je-
ruzalems - veer met een Citroen - geelen

zoom, die zeer fyn is, bezet.

Het ftaartje is kleen , Zee-groen, en
voor aan met kleene witte Citroen-geele,

Purpre dwars- bandekens.

'c Oog is Citroen - geel , en de kop
door zoo een krommen Citroen - geelen

ftreek van 't lyf onderfcheiden. Het is

een lekker Vifchje} dog daar is niet veel

aan , en men ziet het zoo fchoon en fterk

van verwen zeer weinig.

OpdenagterftenPurprendwars-band,is
boven een Citroen-geel boUeken.

., N°. ij6. Vertoond ons den Maleti-

Maleti. f^'fib , zynde een grooten voet lang
,
groot

van kop , welkers verwe, gelyk ook die

van 't lyf, donker -Zee- groen is, heb-

bende een bek vol groote tanden , die

III. Deel.
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onder Citroen -geel , en boven van een
rooden band tulichenCitroen-geele zoo-
men voorzien , en verder mei roode en
geele fyne kromme trekken tegen een over
den gaiifchen kop geceekend is.

Het oog is bleek- Purper , zwart van
appel , en bleek-gcel van omtrek , ver-
toonende, als 't ware, boven en ter zyden
een Har van lange roode en geele fyne
ftiecpen tegen een.

Het geheel lyf is vol verkeerde halve
Maanen, die na den binnen kant rood, en
Cirroen-geel na den buiten-kant zyn.

De boven-vin , die zeer lang is j heeft
maar drie doorns , waar van de twee
voorlle Citroen - geel , en de derde wel
eens zoo lang, en donker Hemels- blaeuw
is ; by welke geele doorns de grond der
vin licht- Purper , daar zy anders verder
na agtercn als een licht-roode fmalle vlag
met een fmalle Citroen geele onder- en
boven-zoom is, die boven tuffchcn twee
fmalle zwarte omtrekken of lyilen na den
buiten-kant ftaat, en even zoo van vervv
en zoomen is , ook de beneden agter-

lyilj hoewel die wat korter is.

De vin tegen 't ly fis als een rondeCitroen
geele zwart - geltreepte VVajer , die een
licht-Purpren zoom met fyne zwarte lyflen

heeft, zynde tegen 't lyf Purper en rood
met zwarte zoomkens.

De vin daar onder is als een bleeke

Citroen- geele en zwarte dubble Jeruza'
Ie»is-veder.

De ftaart is groot, vol , licht-Purper

van grond , met Citroen-geele ftreepen,

of banden, van een half-ltoo-breed over-

langs, en buiten 'er tegen neeteen donker
Zee- groenen grond-gegolfden zoom met
zwarteomtrekken , en aan weerzyden van

den ftaart fteekt als een Citroen-geele

fcherpe pin met zwarte graatjens , wel
een lid van een pink lang, uit.

Het is een zeer vette en lekkere Vifch j

maar men ziet hem zelden , ook doet hy
int Water met zyn Zee-groen lyf een

heerlyke vertooning.

No. 177. Zien wy den Ikan Paroeli ji^^n

yang DJai/tany dat is , '/ Manneken v.in Paroeli

de Paroeli-Vifch ^ zynde een lekkere zoort -l*"S

van Pampus -Vifch met een roode lange ,
^J*"""*

en verre buiten denVifchuitftekende fmalle

rtreep , van fatzoen van ftreep en Vilch
byna, en ook van bek, evens eens als de
gevlamde Trompetter No. i68. befchrc-

ven j maar hy is geheel anders van ver-

wen, alzoo de grond vanden kop, en van

't agierlyf gracuvvagtig beneden en donker

na den boven- kaut , vol ürangie fmalle

dwars ftrecpen
,

gelyk verder de bek,

en ook de kop , met eenige roode ftree-

pen geteekend is.

De bek is kleen, en gelykt wel als een

Trompet- ftuk, heeft vier tanden, zynde

E e e voor-
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vooraan Zee -groen als een verkeerd half

Maantje , hebbende daar twee fmalle

roode vlammen , daar men aan de beneden-

zyde van 't voorlte , en aan de boven-

zyde van 't agterfle ook een Orangie

drie-hoekje verneemd.

Het oog is donker Zee- groen , breed

en rood van kring , en zwart van appel.

Het middel -lyf is een groote licht-

Orangie rondagtige breede vlam , die van

onder tot boven toe , zelf ook in de

bovcn-vin(dieeenroodenboven-ly ft heeft,

die zeer lang buiten den Vifch uitloopt)

doorgaat , rondom welk Orangie op 't

lyf een fchoon-roode zoom , na den agter

en voorkant ieder met een bogt loopt ,

hoedanige roode verkeerde bogtcn , ook

zoo na agteren gebogen een duim -breed

van een na agteren toe volgen, makende

als twee breedebanden van den licht-graeu-

wen beneden en donkeren boven - grond

van 't lyf i dog de eerfte roode bogt is zoo

groot als de vorige , maar die tegen den

Itaart byna is zeer kleen , makende daar

als nog een Orangieagtigen band tufTchen

twee roode zoomen , welke onderfte bo-

ven op nog een rood leggend half krin-

getje met een Zee-g'roencn donkren grond,

en beneden 'er tegen een Citroen -geel

gegolfd zoompje , met een zwart lyftje

'er tegen, heeft.

Op het Orangie middel- lyf vertoonen

zich twee donkere halve Maankens te-

gen een , hebbende aan weerzyden een

kleen rond bolleken in 't midden , en

zynde verder met een zwart geftippeld

donker-Zee-groen gevuld ; van hoedani-

gen verwe ook het onder-deel van den kop

by de wan, gelyk als Zadels-gewyze, is,

beftaande uit donkere - Zee - groene en

lichte Zee-grocne vierkante blokjens te-

gen een , en zoo tot de donker-Citroene

geele vin tegen 't lyf (die zwart van

graaten is) met een Orangie buiten-zoom

,

die aan wederzyden met lange Orangie

tanden buiten uitloopen, voortgaande.

De onder-vin agter is ook donker Zee-

groen met een roode lyft in 't vierkant,

dog voor aan (daar zy 't tsreedfte is) met een

rooden langen fynen doorn uitloopende.

De ftaart is (gelyk ook de agterfte

boven-vin) Zee-groen , met een Citroen-

geele fraanje. vol zwarte graatjens , die

in den ftaart wel een pink-breed is.

Over 't groen van den dikken vollen

ftaart loopen fyne zwarte graatjensjdie zich

op den ftaart als een breede kelk uitbrei-

den, en in 't midden loopt 'er een na be-

neden gebogen roode dwars - band , die

een fynen zwarten zoom aan zyn binncn-

zyde in 't hoUe-dcel heeft, over henen.

N°. 178. Vertoond ons het klee» Par-

kia-Vifcbje. Dit is, in opzigt van de

ycrwc van de kop en 't lyf tot aan de
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ftaart, donker-Zee-groen, vol kleené
verkeerde roode halve Maantjens , mee
drie Goud-geele rondeelkens met roode
kringen voor, agter, en onder op 't lyf,
byna in een drie fprong. Op die ron-
deelkens zyn zwarte flippen , op 't on-
derfte tegen de buik een K , en op 't voor-
fte dit teeken L. En naaft aan den
ftaart een drie-hoek , al welke leekenen
ook zwart zyn.

Het bekje is kleen , gelykende wel nsi

dat van een Vogeltje, zynde van binnen
Orangie-agtig en rood , hoedanig de kop
ook beneden , en 't rood oog boven als

een halve ftar geteekend is , zynde van
een witten appel voorzien.

De boven - vin is zeer lang tot aan den
ftaart, Goud-geel van verw , en vol fyne
zwarte graaten , hebbende onder en bo-
ven een roode lyft , hoedanig ook de
agterfte beneden-vin is.

De vin tegen 't lyf is Citroen - geel ,

zwart van graaten , en rood tegen 't lyf.

De vin 'er beneden is ook , als de vin tegen
't lyf, en tulfchen die beiden loopt van
den kop af tot deagter-vin, en ook langs

den buik , ieder op zig zelvcn , een Orangie
en roode overlangze ftreep.

De ftaart is vol , maar zeer aardig ge-
teekend. De grond-verw is licht- Purper
met fyne zwarte graaten , in 't midden
van welken grond zich een Citroen- gee!

wapentje met ecnige zwarte fpikkels, en
merken als een K, en L, en een M, ver-

toond. Daar na vertoond zig aan 't einde
van den ftaart een Citroen -gcele fraanje

tegen een zwarten fynen dwars-kring.

Het is een cierlyk , eel , lekker , en
fterk geteekend Vifchje, waar in zich de
verwen wonderlyk fraey vertoonen.

N°. I/p. Leverd ons den Ikan Bilaïang Bilalang

Laoet Jang Djantan^ dat is , het Manne- j-^""

ken van de Zee-Sprink-Haan^ zoo nazyne DUntan'
gedaante genaamd , uit. Het is lang van
lyf, dat Goud-geel , boven met zwarte
itippels tuflchen vier verkeerde Zee-
groene halve Maankens , en beneden
met roode bollekens tuflchen vyf zulke
halve Maankens ( hebbende een over-
langze Zee-groene ftreep van den kop tot

den ftaart toe) zoodanig geteekend is, dat

in 't voorfte vak twee, in 't tweede drie,

en in de twee volgende ieder weer twee
roode bollekens geplaatft zyn ; dog in 'c

laatfte is 'er maar een te vinden.

De Slange-kop is donker Zee-groen,
zynde met een roode ftreek ( gelyk ook
de bek van binnen is) van 't lyf gefchei-

den , hoedanige twee Orangie hoornkens
'er ook voor op den kop ontrent 't oog
boven malkanderen ftaan, terwyl zig bo-

ven op den kop een aardig bloemkroontje

van roode en geele kringen, tweeen twee
boven een , dog boven op 'er maar een,

alle
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Cacatoe-

ha Babin-

taug.

Ikan

Baretti.

alle met 't hol na beneden op een leggen-

de, vertoond.

Het oog is Citroen-geel , de kring fyn

en zwart, enden appel rood en geel.

De zes vinnen (dic als zyn vleugels of

pooten zyn) en de Haart (die twee kluftig

is) zyn donker-Zee-groen. Dit Vilchje

eet men niet.

N°. 180. Vertoond ons den Ikan Caca-

toehaBabintat.gy dat is, deiigcIlerdenCuca-

toeha-Fifch. De kop is donker Zee-

groen, zynde byna-als die van een Gaca-

toeha, van bmncn rood van bek, en dan

geel van omtrek ; dog met een rooden

drie-hoek binnen in den bek.

Op den kop vcrtoonen zich drieOran-

gic-agtige, enSlang-agtigefyneftreepen,

en twee groote licht-Purprc bollen, met
roode halve bulten-kringen boven, ieder

aan weerzydcn van de Orangie middel-

Itrecp, en drie roode klcener bollen met
;

blaeuwe halve buiten-krinsen.

Over het bif loopt een Zee -groene
I

fchcy-ibeep van denkop tot den itaarttoe,

aan weerzvden van welke zie als een

Hemel vol roode bollen met halve blaeu- )

we buiten-kringen op een biuin-agtigen
\

en graeuwen grond ( hoedanig 't geheel

lyf is) vertoonen.

De grond van de fterk gedoomde boven-
vin is vooraan Citroen- geel , en wat
verder na ageer, (daar zy breeder en

grooter van licht-Purpre doorns is) boven

Citroen-geel, en breed daar , dog bene-

den met een fmallen Zee-groenen zoom. De
agter-vinnen zyn Zee-groen, rondagtig,

en van buiten met een Orangie , dog
tegen 't lyf met een Purper zoompje bezet.

De vin tegen 't lyf is Citroen-geel, en

boven 't lyf Zee-groen j dog onder aan is

als een dubble 'Jeruzalems- veder ^ die

Citroen-geel, zwart, enblaeuwis, aan

welkers begin tegen den buik men fchoon

Hemels • blaeuw met roode llreepen ver-

iieemd.

Het oog is Purper , de omtrek fyn en

zwart , dog na 't lyf toe met een halven

rooden kring j de appel is zwart, en geel

van binnen.

De onderfte voorvin , tuffchen de agter^

vin en de Jcrtczalems-veer , is licht-Zee-

groen j dog heeft drie Purpere doorns.

De Haart is vol , citroen - geel , met
zwarte graaten , en een zwarten fmal-

len omtrek , vertoonende als een open
Waejer.

Het is een dik breed Vifchje van lyf,

en zeer lekker van fmaak , byna de ge-

daante van een kleenc fchol hebbende.

N°. 181. Vertoond ons den Baretti-

Vifch , in de gedaante van een fchoone

ruit, die over 't lyf, en den kop, Orangie

van grond , Purper en rood tegen een van

dwars-banden, en fchuinae banden, klecn

van bek, als een onder en boven fnuitje.

Zeegroen van omtrek in den bek , en
rondom de zelve na buiten , en ook van
de zelve verwe van vinnon , en doornen
is , welke eerile onder en boven roode
zoomen hebben, hoedanig ook de doorns
zyn.

Het oog is Zee-groen, de buiten-
omkring (die maar half na 't lyf toe
zich breed van blaeuw vertoond ) is fyn-

rood en dan blaeuw j dog de appel rood.

De Itaart is donker -Zee- groen , dog
van binnen door een Orangie overlangze
Itreek , die onder het breedrt , en wat
gevlamd is, afgefcheiden , hebbende een
rooden buiten-zoom aan wccrzyden ; dog
een fyn zwart agterzoomtje, half-maans-

wyze.

Ook is het agterfte deel van 't Vifchje
een Orangie vierkant , dat onder pas half

zoo breed , als boven , en onder met
een rooden kring van den Haart , en bo-
ven aan met een Parpren dwars-band , met
een fyn zoomtje aan wecrzyden , afge-

fcheiden is.

Tegen den ftaart aan , op dat Orangie
vierkant, vertoond zich een roode lange

drie- hoek met den langen hoek na 't lyf

toe, in welken zig twee kleene Hemels-
blaeuwe bollckens boven een, en aan ieder

zyde nog een zoort grooter als de andre,

en boven aan met een rood leggend half

maantje 'er op geteekend , opdoen. Het
is een zeer lekker en fmakelyk Vifchje,

zeer wel na een kleen Scholletje gely-

kcnde.

N°. i8i. Vertoond ons een kleen Ri- peRicJ
'uier-Botje ^ dat een rood kopje, een Zee- vier-Bot;

groen Vogcl-bekje , en een citrcengeel
kleen oog, met twee citroen- geel e llree-

pen om laag , heeft.

De vin tegen 't lyf is donker citroen-

geel boven
, (gelyk ook beneden) dog

tegen 't lyfZce-grocn, dat ook de verw van
alle de vinnen, en van dentwee-kluftigen
ftaart is> dog de voor-vin boven vertoond
zich wat gedoomd , rood van doornen,
en citroen-geel van grond, hoedanig ook
de fchey-band naaft aan den ftaart , tegen
welke nog een fmaller roode kant is.

De verw van 't lyf is ros , en graeuw
gemengeld , met zeven gecle bollen , als

oogen met breedc roode kringen 'er om,
dog vlak voor de vin tegen 't lyfvertoond

zig tuflchen vier zulke bollen een roode

ruit, die geel vanbinnenis, buiten welke
vier bollen 'er zig in de zelve rey nog een

ontrent den ftaart vertoont ; terwyl men
de twee andre men aan wcdefzyden van

de vin tegen 't lyf ziet.

Het is een lekker Vifche, vooral wan-
neer het tot Watcrvifch gebruikt werd

N°. 18}. \ .evcrdonsden Rivkr-Grmuhl P^^ :

uit. Een \'ifchje , als een Spiering , q^^^I^
Eee i zynde
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zynde Goud geel van kop , waar in zich

veel roodc Itrecpen opdoen. De bek

is kleeii , vol tanden , en onder aan

de zelve hangen twee baardjens. Hy
fchyiid als vierZee-groene oogen , en nog

twee andrc met breede roode halve krin-

gen te hebben.

Het lyfis Purper graeuw , vol zwarte

ftippels , zynJc pas boven de Hemels-

blaeuwe vin tegen 't lyf van een Hemels-

blaeuwen breeden halven dwars-bandmet

een fynen zwarten, en cencitroen-geeien

en zwarten buitcn-zoom voorzien.

Over 't lyf loopen drie roode dwars-

banden , boven en onder wat gebogen ,

binnen in ccn zwarten fynen gegolfden , en

buiten een fynen citroen-geelen zoom met

zwarte lyilkens j dog tulTchen de twee

eerfte banden ziet men een Orangien lung-

Vrcrpig-rondcn en in 't midden aan weer-

zyden wat gebogen omtrek , die vanbin-

iien Hemels-blaeuw is ; en tuffchen den

tweeden en derden band ziet men twee an-

dre Zee - groene plekjens , 't eerfte met

een citroen-geelen, 't andre met een roodcn

binnen- , en beide met eenzwarten fynen

buiten-zoom bezet.

De boven voor- vin agter is agter aan

wat gedoomd. Zee groen van dooi ns, en

rood van grond , dog de middel - vin

boven- en Jeagter-benedcnvin isHemds-

blaeuw,met ecnZce-groenen breeden zoom

onder , en een fynen zwarten buiten- zoom

,

Ook zyn de andre vinnen van de zelve

Hemels-blacuwe verw , rood van buiten-

omtrek , dog die onder de middel -vin

tegen 't lyf komen , zyn als Jeruzalcms-

vederen.

De ftaart is Purper, rood en zwart, in

't lang gebandeerd , en vol.

Het is eenmoy, lekker, zoet, envaft

Vifchje.

N". 184. Doetonsden Jnac Laoetjang

Laoe^*^
"^^rl^ofg^oes ^ dat is, 't gebakerd Zee-kmd

^

Jang^ zien, vertoonende zeer levendig ccn kind

Ter- in de Luyeren , dat zyn geele handjens
bong- niet vyf roode vingeren ,

geel van grond
" met twee roode bandjens , na boven toe

Heckt.

't Kopje boven, en de ftrceken 'er onder,

en rondom (die zig als bladen en tanden

,

met roode ftreepkcns 'er tulTchen, vertoo-

nen) zyn tot onder toe aan weerzyden

donker Zee-groen, en verder is de grond

van drn kop en 't lyf geel , met roode

halve mannen in 't midden , en aan weer-

zyden , als ook met veel zwarte ftippen

aan weerzyden, en tegen de twee onderftc

kringen, gelyk ook met een rcy recht in

't midden , van den kop nabeneden toe ge-

tcekend.

Men ziet volkomen de gedaante van

twee oogen , neus en mond , die rood

zyn. De ftaart is even eens als de bloem

van een PiefHing-vrugt , dik-rond tegen
't lyf , fpits na buiten , en rood en geel

van grond.

Dit Vifchje werd niet gegeten , en
zelden gezien.

N". i8f. Vertoond ons den 7>('^«Z)ofrï -

Djantan , dat is , het Manneken van den Doen
gcdoürnden ViJ'ch , zoo genaamd na twee Djanum.

Hemels- blaeuwe doorns , die na den bek
omgekromt , en na die kant ook appel-

bloezem , dog zwart van omtrek zyn.

De kop isalseengrooteOflen-kop,die
zeer licht- Purper van verw is, op welken
zig tegen den boven -kant twee langer

roode en geele doorns als tanden , mee
het fpits na beneden gekeerd , en met de
rug tegen een wat van malkandren af-

Üa.mde , vertoonen , hocdanige geele en
roode trekken men ook op verfcheide

plaatzen van den kop ziet j waarnevens
hy ook twee baardjens van de zelve verw
heeft.

De bek is vol tanden -^ zynde boven
Hemels blaeuw , en onder geel van om-
trek, alvvaarzig, pas 'er beneden, nog drie

zulke lange fmalle doorns vertoonen.

Zyn oog is geel , de appel helder-

rood, dog de buiten-kring groot en Zee-
groen , met vier zulke uitftekende fpic-

zen byna in 't kruis.

De kop loopt wat hoog en fteyl op,
hebbende boven op als een geelen bult ,

die wat gegolfd is, boven op welken een
hooge vin , als een Bezaan-zeyl , ftaat,

dat Hemels-blaeuw van grond aan weer-
zyden, en in 't midden Goud-geel; dog
met roode zoomen, en dne roode dwars-
ftreepen 'er over gezoomd, en afgefchei*

den is.

Voor aan dit zcyl is als een zware bree*

de Hemels-blaeuwe doorn met roode ly-

ften over al , en onder nog een byzonderen
kleenen Hemels-blaeuwen band met roode
lyften ; en op het buirenlle Hemels-
blaeuw , aan de andre zydc , vertoonen
zich, van boven af na beneden toe, tuf-

fchen ieder twee roode llreepen , twee
roode bollekens nevens malkanderenj dog
in ieder der twee laatfte perkjens heeft

men 'er maar een; ook is de buiten-zoom
van die Bezaan-vin citroen-geel met een
zwarten zoom.
De boven-vin agter is een geele breede

lange vlag , met een fmallen rooden

zoom, als uit halve bollekens bcftaande,

boven, en meteen Hemels-blaeuwen on-
der, hoedanig ook de beneden - agter-

vin is.

Dewamme , en een deel van 't Ivf, waar
op de citrocn-gcele ronde vin reg^n 't lyf

ftaat, is als een groote Schiider-palet,

die wit, Hemels-blaeuw, en fchoon

donker -appclbloezem van verw is. De
vin tegen lyf is rood , zware van graa-

ien.
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ten , en ook als een kleen Paletje.

De vinnen 'er onder zyn fchoon Pur-

per , wit , zware , en rood door een

,

en de lange fpitze vin 'er aan { die een

zwarten doorn vertoond , die Hcmcls-

blaeuw , wat donkeragtig , en met een

citroen- geelen zoom , met zwarte lyllkens

bezet is) is verder Purper van grond met
roode bandjens 'er over.

Het ganlch lyf is boven en onder don-

ker-bruin, dog in 't midden licht-bruin,

en op dien grond vertoonen zich twee lang-

werpige breedeZee-groene groote bladen

tuflchen roode zoomen , de eene na boven

,

en de andre na den buik toe j dog ieder

met een rooden iteel van den ftaart afloo-

penJe, hoedanige kleene zeer fmalle, en

zoo gezoomde Zec-groene blaadjens zig

ook beneden na den Itaart toe zoo vertoo-

nen, dat zv als met haren beneden-grond,

of 't rood van hare Ivll; , tegen de roode

lyfl: der andre aankomen.
Het onderde van 't beneden lyfis licht-

bruin , en de l'iaart van 't lyt" door een

fitroen-geelen en rooden fmalln zoom, die

als een kroon vertoond, gefcheidcn.

De ftaart is donker- Hemels -blaeuw,
vol , en als gevederd , bezet met zwarte

graaten , hebbende twee geele en zwart-

geftiecnte buiten-zoomen, die buiten den

itaart als kromme fcherpe dikke haaken

uitloopen.

Het is een uitnemende fraeje Vifch

,

die wonderlvke fterk tegen een fpelende

verwen heeft , en die zeer lekker , vet

,

en aangenaam ^an fmaak is.

Ikïn
^^ '^'^ Geeft ons het gezicht van

Mindali. <icnMandali-Fifch, die van grootte als een

kleene Voorn , en over zyn ganfch lyf

meell donker-Zee-groen is , uitgenomen

<Jat zig agter boven tegen den rug twee,

•en voor boven tegen 't agter hoofd zich

een roode plek ; die in 't geheel pas een

nagel groot , en met Orangie - zoomen
bezet is, komt te vertoonen.

De bek is vol tanden, van binnen rood,

hoedanig ook zyn lange baarden , nevens

verfcheide ftreeken op den kop , zyn , waar

aan men ook wat Orangie , gelyk men
ook zoo een drie-hoekigenftreek pas agter

den bek ziet , welke bek buiten 't rood

van binnen, dannogeenZee-groenen, en

dan weer een rooden omtrek rondom dat

Orangie drie hoekig veldje heeft.

De vin tegen 't lyf is blocd-rood, dog
tegen 't lyf eerll donker-blaeuw , en dan

in 't midden nog Orangie van tuflchen-

zoom.
Beneden de middel-vin vertoonen zich

twee Purpre Jerttznlcms-vedercn.

De verdre vinnen zyn geel met roode

dvi^ars-ftreepen, of graaten , en ook met
zulke zoomen.

De ftaart is twee-kluftig , geel, en

met zwarte fyne graaten bezet.
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Zyn oog is blaeuw , de kring rood

,
en met «Jne doorns na buiten , die rood
zyn, gecierd.

Het is mede een zeer aangenaam , en
fmakelykVifchje; dog wataanden droo-
gcn kant.

No. 187. Brengt voor ons oog don /ért» Ikari

Rihet
, dat is , den Storm , oiOnderweders- Ril»oeti

Fijlh.

Het is kleen , en wonderlyk van fat-

zo.^n, met het voltandig bekje, hebbende
een kopje, als een Bul, die ftooten wil,
en krom om na de boven-vin loopende,
daar zig voor aan een blaeuwe doorn , na
voren toegebogen , vertoond , daar de an-
dre, op decitroen-geelevin, Zee-groen,
en na agteren gebogen zyn.

Het lyf, dat Orangie van grond is
,

vertoond zig vol gevlamde fmalle Zee-
groene ftreepen, die van den rug na het
Zee-groen oog, dat ook vry laag ftaat,

en 't geen een Orangien appel heeft , loo-
pen.

Het Orangie van 'ilyfis vanhetfchuins
licht -Purper-verwig onderlyf met een
Zee groene ftrecp waar van nog zoo een
dwars- ftrcep loopt) afgezonderd, heb-
bende beneden de vin tegen 't lyf (die
geel en zwait , en tegen 't lyf rood is)

twee roode boUekens tegen een ftaan , hoe-
danige Orangie men ook in 't onder-lyf,
drie bov^en en drie onder de groene dwars-
llreep heeft, met nog een Orangie plek,
vertoonende als een oog met een zwarten
omkring, en zoo een ftip , en nog vier

halve kringen 'er tegen , in 't midden
tuflchen die twee bollekens.

De onder- voor- vin is van doorns en
grond , als de boven-vin , dog de agter-

vin daar rood , daar zy boven fmal en
Zee-groen is.

Het lyf fcheid met een Orangien band,
tuflchen twee roode zoomen , van 't lyf,

en de ftaart is twee-kluftig en Zee-groen. •

Niemand durft dien Vifch eeten, hoe-
wel hy anders in zich zelven niet kwaad is.

N°. 188. Doet ons dcrijagerz'itn. Een r)eTjhj.i

groote fchoone Vifch , als een Span-baars

van lengte zynde van kop en lyf licht-

Purper, vol Orangie verkeerde kringen
en ftreepen tegen een op 't lyf , en op den
kop ook hier en daar zoo een ftreep , dog
men ziet daar op meeft Zee-groene trek-

ken en ftreepen.

De bek is kleen , vol tanden , rood ,

en citroen-geel van omtrek , beneden 't

oog met drie , en in 't agter-hoofd met
twee Zee-groene bollekens bezet.

Van den kop af half wegen loopt een

groote rondagtige Zee-groene trek tot

aan den buik toe , rondom een fchoon

citroen-geel veld, byna als een Schilder-

1

palet , of als een verkeerde Zadel van

l gedaante , waar op zich een donker-He-
Eee 3 mck-

[\



VERHANDELING DEk
A(06

mels bkcuwe vin vertoond , die tegen 't

lyf Zee- groen , rood , en licht- Purpei

van omkringen is , zynde onder met

een , ter rechter zyde met twee Zee-

groene bollekcns met roodc kringen ,
en

ter linker zyde v.m den vin ook met een

botleken voorzien.

Voorts vertoonen zich op 't ly fnog twee

Zee -groene lange breede plekken , de

eene togen den buik, als een matig hoog

Eiland in Zee , en de andic boven tegen

den rug aan tot den ibart toe, beide met

Or.mgie zoomen bezet.

Het oog is rood
,

geel van omtrek ,

met drie Zee -groene vellingen van een

rad 'er boven , en vlak onder 't oog^

heeft men een citroen-geel leggend half

Maantje.

Onder de middel-vin, zyntweefchoo-

ne Purpre Jeruzalents-vcAcitn met roode

buiten- zoomen.

De boven -vin is lang, en Hemels-

blaeuw, vol fyne zwarte graaten , en de

onder-vm geel , ook zoo van graaten , dog

rood van zoomen , waar van de buitenlle

gegolft zyn.

be (hart is met een citrocn-gcelen band

,

en ly (len , waar op vier roode bollen nevens

eenftaan, en die roode lyften heeft, van

't Ivf gcrchciden.

be voorgrond van den ftaart is breed,

donker - Zee - groen , en de agter - grond

rood, makende als twee drie-hoeken uit,

dog de ftaart is van buiten met twee ligte

Purper-zoomen met zwarte lyftkens be-

zet > dog die Purper-zoomen loopen zeer

verre en fpits, als fchaaren van ó.cSchaar-

Fogel^ buiten den ftaart uit

Het is een ongemeene hcerlyke Vifch,

Ikan
Doen
Betina.

om ze te eeten , en niet mm haey , om
ze te zien zwemmen.

N°. 189 Vertoond ons den Ikan Deert

Betina , dat is , het T'J''yfken van dengedoorn-

den l/ijcb. Deze heeft een grootcn Zee-

groenen kop, fch ui ns opgaande, en boven

'op als met een geelen gegolfden platten

knobbel bezet. De bek is kleen, vol tanden,

rood en geel van omtrek.

Op den kop zyn verfcheide roode en

gecle ibcepen tegen een.

Het oog is rood , de omtrek zwart

en fyn, dog de buiten-kring citroen-geel,

en de appel wit. Van 't oog loopen drie^

roode vlammen af ; maar die na 't lyt

loopt is geel, en 'er tegenaan, boven en

onder tegen de roodc vlam , zwart ge-

zoomd.
De wamme is licht-Purper met zwarte

klcene ruiten.

Het boven- en onder -lyf is donker-

bruin } dog verder, en voor al na agteren

toe, fchoon blcek-Purper meteenrooden

zoom, die zig tuflchen zwarte lyften ver-

toond.

De grond van alle de vinnen is Zee-

groen i
gelyk ook van die twee doorns

onder de vin tegen 't lyf, die een kleene

Schildcr-palet gelykt , welke citroen geel

en zwart van graaten , en tegen 't lyf

eerft geel, met een rood bolleken 'er op,

en dan rood van kring is , als een halve

Maan, die zig verkeerd vertoond;

De agterfte onder- en boven-vin is Zee-

groen van grond , rood van binnen- , en

citroen-geel van buiten- en middel-zoo-

men, die zwarte lyften hebben.

De boven-vin voor aan is als een Zee-

groene bezaan-vin met roode doorns ,

waar van de voorfte de langfte is , en bo-

ven uitüeekt.

Op 't appelbloezem- Purper lyf vertoo-

nen zig drie zeldzame verkeerde geele

vlammen, en zoo een bolleken 'er nevens,

en een k leen half wapentje 'er boven, alle

met een rooden zoom bezet,

By den ftaart fteekt aan ieder zyde een

lange roode doorn uit , waar van de bo-

venfte een citroen-geelen zoom na de ag-

ter- vin toe, en de onderfte'er zoo een na

den ftaart toe 'er tegen heeft.

De Itaart is van 't lyf door drie banden

gefcheidcn ; van welke de eerfte wit is, met
drie roode bollen naaft een 'er op.Dan volgt

'er een roode Imalle met fyne zwarte

lyften, en dan een enkel citroen -geele

met een fynen zwarten buiten-zoom. De
ftaart zelf is vol , en fchoon Zee -groen
van verw.

Het is een heerlyke Vifch van menge-
ling van verwen, en van fmaak.

N*. 190. Vertoond ons een Vifch, by
den I nlander Ikan Panghoeloe , dat is , de

Ove)-/fe genaamd.

De kop, en 't ganfch lyf is Lood-ver-
wig , zynde vol kleene donker-Hemels-

blacuwe, en Orangie bollen, en de laat-

fte met een rooden omtrek.

De bek is als die van een Papegaey,

van binnen als een halve Maan , die citroen-

geel , en daar na fchoon Zee -groen ge-

vlamd , en dan weer fmal-rood van om-
trek is.

Zyn oog is donker-Hemels-blaeuw,met

een breedcr, rooden , en dan een C)rangie-

geelen buiten-kring , en met een witten

appel. En van 't oog loopt na den bek

toe een langwerpige drie -hoek met 't

fpits na buiten , zynde Hemels - blaeuw

van grond met eenig rood 'er op , en

Orangie-agtig van buiten -omtrek ; dat

ook de verw van de twee Harten-horens

tuflchen de vin tegen 't lyf, en 't oog,

en tegen den ftaart is. Ookisdit devcrwe

van alle de verdre trekken op den kop, en

op den ftaart (die donker-Hemels-blaeuw

is) in 't midden, agter aan by den agter-

Tkan

Pang-

hoeloe.

zoom , en van die twee vederen , die

buiten den ftaarc loopen j dog het aller-

agterftc
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Het oog is Purper , met een fmallen

en een breeder citroen-geelen

agterlle van den ftaart is een Zee - groene

Jylt, uit halve bollekens beftaande.

De vin tegen 't lyf is overal fchoon

Zee-groen, met roode en Orangie ftree-

pen tegen een j dog zy is Zee-groen
,

met een Orangien en rooden kring tegen

't lyf zelf.

De boven - vin is een fchoone lange

Zee - groene vlag met een citroen-geelen

boven-zoom, dog langs den ganfchen rug

van den Vifch , van den bek aftot den ftaart

toe, loopt een roode zoom. Deonderlle

agter-vin is even eens , als de bovenfte ,

in allen deelen ; dog wat korter.

De voor -vin onder beitaat uit drie

roode doorns, en heeft een gcelen grond.

Het is een zeergoedefmakelyke Vifch.

No. 191. Is van fatzoen en groote als

de Ikan Batoe TercloCy No- i/f. befchre-

venj dog anders van verwen , en teeke-

nmg.
De Inlanders noemen dezen Vifch

Ikan Matii Sambihn , dat is , den Negen-

oog^ om dat zich op de
3

geele banden,

agt roode en gecle oogen , behalven zyn

regt oog, vertoonen.

i)e bek is citroen-geel , de kop He-
mels -blaeuw , en 't lyf beftaat uit vyf a

2CS brcede geele , en vier a vyf Hemels-
blaeuwefmallerdwars-vlammen. Over den
kop loopt , pas voor 't geel oog met zyn

roode ftip, eenroodefmalledwars-ftreep,

By den ftaart is een kleen Zee - groen

,

rood , meeft geel baardje met een rood

toomtje.

Al de vinnen, en de ftaart zyn Zee-groen.

De boven-vin heeft voor aan een langen

voor uitftekenden doorn aan de agter-vin j

dog de voor -vin boven is gedoomd
,

Zee-groen van doornen , en rood van

grond, hoedanig ook de buiten -zoom
van den twee-klnftigen ftaart na zynbin-

nen-zyde is.

Hit is een zeer lekker Vifchje.

N°. ipi. Vertoond ons"t fVyfken van

dtn Orangie Trompetter.

Van maakzel , en fmaak , even eens als

die van N°. 1^4-} dog vryfchoondervan

verwen , en teekening , als die Vifch.

De bek is even eens, maargrooter, van

binnen vol roode tanden , vertoonende als

een citroen -geel hart van omtrek , dat

Zee-groen van binnen is.

De kop en voorbuik is ook even eensj

dog boven zwart , in 't midden Purper,

wat licht-agtig , met een rooden zoom
rondom, beneden licht-citroen-geel, met
zwarte fyne klecne ruiten. Verder is 't

lyf fchoon Orangie met drie Zee-groene

breede dwars -banden met roode fmalle

lyften , waar van de voorfte de grootfte

is , allenskens verkleenende. En op den

cerften band ftaan vier , en op den tweeden

,

en derden , drie roode bollekens nevens ccn.

agter

Paiadyj-

Vifch.

zwarten
kring

, dog met een zwarten appef, en
witte ftip.

De vin tegen 't lyf , en 'er onder , is

donker- Hemels- blaeuw, met een rooden
buiten-zoom ieder j dog die tegen 't lyf
is digt aan 't zelve wat lichter Hemels-
blaeuvv, meteen kleener rood bolleken
daarop, en meteenkrommenfcheytrek,
die na boven toe gebogen is.

De boven-vin is fterk gedoomd. Zee-
groen van doornen, Orangie van grond,
dog met een Hemels - blaeuwen onder=
zoom bezet.

De agter - vinnen zyn geel en zwart j

dog m den boven-agter-vinisaanweerzy-
den een langer fcherpe fyne zwarte doorn.
De ftaart is van 't lyf met een zwarten

band , en daar na nog met een Zee-groenen,
op welke laatfte twee roode bollekens
ftaan, afgefcheiden.

Zy is donker -Hemels -blaeuw , met
een rooden buiten-zoom , dieaanweerzy-
den zoo rond loopt , dat de ftaart

een halve Maan uitmaakt.

N°. i^i-Ycrtoond ons den groenenPa- De
radys-FiJch^ die van fatzoen , lengte, en gf^^"^

fmaak , even eens als de vorige , N°. 4.
befchreven , is.

Hy verfchild egter van den zelvendaar
in , dat zyn onder- en boven - vinnen
fchoon- Zee-groen, dat oök op 't lyf van
dezen Vifch drie verdeelingen laddersge-

wyze , daar 'er op de andre maar twee

,

behalven dat ook hier in 't midden van
dezen Vifch twaalf roode bollen óp den
zwarten grond te zien zyn. Ook zyn de
kop en ftaart wat anders; want deze kop
is groen , de andre Hemels -blaeuw, en
de bek is grooter. De ftaart loopt hier

fpits uit, en is als in drien verdeeld , en
agter aan in 't beneden-deel van den ftaart

vertoonen zig hier twee verkeerde citroen-

geele halve Maanen.
N°. 1P4. Geeft ons den Ikan Rihoet

Djantan , dat is , het Manneken van den Riboet
Onweders-Fifchf te zien. Djantan.

Dit is een kleen rond bol Vifchje met
een Papegaeys-kop , en bek.

De kop is Appelbloczem-Purper. De
bek is van binnen vol tanden , en rood
met een kleen rood bolleken 'er agter.

Het oog is kleen en Hemelsblaeuw
,

citroen-geel van kring , en rood van ap-

pel. De kop met een Purpren kring, en
dubble zwarte lyft van 't lyf afgefchei-

den, gelyk daar buiten nog over den kop,
en langs 't oog, een Hemelfche blacuwe
dwars-balk tuiïcben Purpre zoomen loopt.

Het lyf is Goud-geel, en over 't zelve

loopen tot den ftaart toe nog tweedwars-
banden, of balken, als de vorige Hcmels-

blaeuwej dog binnen den cerfte op 't Goud-
geel

Ikan
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geel vak vertoond zich tufïchen twee

dwaii-balkcn in als een roode Sacurnus-

Ster met haren langwerpige zwarten fynen

kling. Ook ziet met men daar eenZee-

groaien vin, meteencitroen-geeleneneen

Purprcn fchey-kving, beide tegen 't 1) faan.

Op het tweede geel perk tufïchen de

twee onderlte dwari-balken vertoond zig

een Purpre blang zonder kop, met zwarte

zoomen.
De buiten -vinnen zyn fterk citroen-

geel. De omtrek van het lyf rood tuf-

fchen zwarte fyne lylten.

De Haart is van 't ly fgefcheiden door een

fmallen citroen-geelen l<ring, van welken

een drie- hoek met het fcherp einde na 't

lyf toe zich vertoond , aan de eene zyde

met een rooden , en aan de recbter-kant

met een zwarten zoom.

De Haart is rood , twee- kluftig , en

met een Zee -groenen zoom binnen in;

dog meteen zwarten tynen zoom aan beide

de buiten zyden van den itaart bezet. By
de boven-vin is na agteren nog een citroen-

geel vinneken met een blaeuwc onder-

lylt , en met twee Purpre en Zee-groene

doorns , die men zoo ook beneden even

eens ziet.

Het is een zeer lekker hard Vifchje.

N°. ipf. Doet ons den Ikan yijam

'Djantan^ dat is , het Haantje ^ z\cn. Dit

Djantan. is een kleen aardig Vilchje, met een lange

Trompet, die voor Zee-groen in 't rond,

en in 't midden met een roode dwars-

ftreep vercierd is.

Het kopje , dat vry dik is , vertoond

zich licht- Purper , en 't geheel lyf wat

donkerder - Purper , met twee Orangie-

geele breede vlammen, die met een roode

buiten-lyft bezet zyn, van welke 't fpits

der vlammen byna tot beneden toekomt.

Op't agterlyf, ontrent den rug , is nog

als een Orangie kleen Zadelken met een

rooden zoom.
Langs den buik loopt een breede Zee-

groene buiten - zoom , en daar naaft aan

eenTmalleOrangiedengeheelen huik langs,

fcheidende ook den Haart van 't lyf, en

over den beneden- vin loopt nog zoo een

dwars-flrcep.

Het oog is Zee- groen, debuiten-kring

breed, en Orangie.

Boven op den kop heeft hy een rooden

kam , met een Zee- groenen zoom bene-

den i en even zoo vertoond zig ook de

boven-vin als een klccn rood bezaantjc,

met een Zee-groenen ondcrzoom.

De ftaart is donker- Purper-geftreept,

met een rood kruis in 't midden , en een

citroen-geelen zoom agter.

Het is wel een kleen , dog zeer lekker

Vifchje.

N". i(j6. Vertoond ons den //6a« Aft/ii/;

Djantan , dat is , htt Manneken van de
Djantan. H,lati Vifch. .

Ilrati

Het is kleen , als een jong Spierings*

ken, Zee-groen van kop, van welke
onder in 't midden als een roode bloem
afhangt. Ook vertoonen zig agt roode
bolkkens op den zelve , en ook op zyn
Ipitzcn Zee groenen bek.

Het oog IS rood, Zee-groen van (lip,

en zwart van omtrek ; dog agter mee
een geelen verkeerden kring.

Het lyf is geel met twee overlangze
roode Ibeepen , en met nog zoo een
Itreep langs den rug, en langs den buik.
De vin tegen 't lyf, en 'er onder, is

rood , ook de cerfte doorn , die aan de
Zee-groene lange boven-, en korte Zee-
groene agter-vm is. De Üaart is tvvee-

kluftig , en Zee-groen , met een rooden
buiten-zoom binnen in.

Dit Vifchje is niet veel byzonders, om
te eeten.

N°. IP7. Is het Manneken lan den \\^^

Hama'FiJch
, gelykende wel wat na 't Hama

Rievier-botje van fitzoen. Djantan.'

De kop is geel, en de bek, endeoogen
(die als kleene raders m«t blaeuwe , en
roode blokjens , en wit van ftip zyn) liaan

zeer dicht by een.

Het lyf IS licht - Purper , met twee
gecle, en roode overlangze ftrcepen tegen
een boven, en twee roode en geele zulke
llrcepen omlaag na den buik toe vercierd.

TuOchen ieder afzondering boven ziet

men drie , en tufïchen ieder beneden
twee Hemelsblaeuwe bollekens.

Deboven-voor-vin is gedoomd, boven
citroen-geel, de doorns zyn rood, en de
vin is beneden Zee-groen. De agter-

boven-vin is Zee-groen ; dog de lange
doorn voor, en de zoom boven en bene-
den citroen-geel, hoedanigook deagterfte

beneden- vin is.

De vin by 't lyf, en 'er onder , zyn
geel en zwart j dog tegen 't lyf aan Zee-
groen.

De ftaart is Zee-groen, twee-kluftig,

als een fchaar , en met een citroen-geele

kring van 't lichaam gefcheiden. Het is

een byzonder lekker Vifchje.

N°. Ip8. Vtxx.oorx'l den Kraejer ^ oi het pe
Manniken van die zoort. Kraejer ;

Het heeft een dik Orangie-kopje , een het Man-

rood fcherp bekje, met een Zee-groenen "^ ^"*

onderzoom beneden , en met een licht-

Purperagtige wamme met twee roode
bollekens, gelyk 'er nog twee watgroo-
ter , met een Orangie kring op 't lyf,

dat Lood verwig is, Haan.

Het oog is Zee-groen,met een rooden ap-

pel , en een kruis rondom den appel. By den
rug loopt de kop wat op , zynde 't lyf bo-
ven en onder met een rooden zoom bezet.

Boven tegen den rug ziet men ook een
drie-hoek , die Orangie , en met roode

zoomen bezet is , welke verw zig ook
onder
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onder by den Haart met twee roodenfchcy-

banden, en verder een roode-ly ft 'ervoor

om vertoond , hoedanigen lyll men ook
rondom't boven-deel by den rug vcrneemd.

Op die Orangie band by de Haart

ftaan twee donker-Zee-groene bollckens,

hoedanig ook de onder- en boven- vin is,

van welke de laatfte drie uitllekende zul-

ke doornen , en de eerttc 'er een , die

citrocn-gecl
,
gelyk ook de verdre buiten-

omtrek is , heeft , zynde de zoom langs

het lyf rood.

De ftaart, diePurpcrverwig, blaeuw,

en volroodeftreepkens is, vertoond agter

een halve Maan , die zich Hemels-blaeuw

en vol roode ftreepkens opdoet.

De vin tegen 't lyf is geel met eenig

Zee-groen tegen 't lyf, en met een rooden

fchey-kring.

Het is een zeergoed Vifchje tot Water-
Vifch.

Ikan N°. ipp. Vertoond ons den IkanPang-
Pangüma Uma , dat is , den Veldheer , een hcer-

lyke, groote, en zeer lekkere Vifch, die

wonderlyk fc'Aoon van verwen is.

Zyn fnuit doet zig zeer kleen , en van

binnen Hemels-blaeuw, met een rooden

zoom , de kop rood , blaeuw , en Zee-

groen
,

gemarmerd of gewaterd op j

maar is als een Olifants-kop van groote,

die van 't lyf door twee brcede zwarte

vlammen, metroode lyftcn , afgcfchei-

den is.

Zyn oog is groot , en wit , met een

rooden, citroen-geel, en zwarten buiten-

kring , en de appel Zee-groen met een

witte Hip geteckend.

De wamme is Hemels-blaeuw , dog
vol verkeerde roode halve Maanen , die

na den bek toe hoe langer hoe kleener

werden.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder,

zyn fchoon- donker- Zee-groen, hoedani-

gcn klccne Zee-groene drie-hoek, met
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een breeden Hemelsblaeuwen zoom (die
binnen in een roode Üreep heeft) zich
pas tufTchen die vin , en de zwarte vlam-
men vertoond.

Boven die vin ziet men een by na
ovaal-ronde Orangien Hreek , ontrent 't

midden van 't lyf, met een Zee-groene
lylt. En even buiten die Orangie Itreek,
na de ftaart toe , vertoond zig nog een
Orangie vlek met roode lyftcn rondom,
als een kuften van gedaante.
Het lyf nu is boven donker-bruin , en

Zee - groen , ondereen ge^^^aterd , dog
beneden 't lyf wat lichter van verw , mec
veel wit 'er in , by de Zee-grocnc vin.

Langs den rug ziet men vier roode bol-
len met een geelen omtrek , een duim
breed van een ftaan, en ontrent den ftaart

vertoond zig een langwerpig rood tee-
ken, dat aan wccrzyden drie-hoekig, in
't midden op twee plaatzen wat puiitig,

en met een witten fynen zoom rondom be-
zet is.

De wamme, en pas 'er boven , is ook
als een langwerpige Orangie ftreek , en
een korte vlek 'er na agteren toe tuilchcn
in. Ook is de zoom van den buik verder,
tot aan de andrc kant van den ftaart,

Orangie.

De boven-vin is een lange Zee-groene
vlag met een Hemelsblaeuwen zoom be-
neden, die boven een citroen-geele , en
dan nog een roode gegolfde lyft heeft.

De onder-vin agter is ook zoo een vlag,
dog wat korter, met een Hemelsblaeuwe
buiten -zoom , en een Orangie tegen 't

lyf

De ftaart is fchoon Zee-groen , op 't

welke zich als een Orangie leggende halve
Maan met fyne roode zoomen vertoond )

na den buiten kant zich als een halve Maan,
die Hemels-blaeuw, en van citroen»

geele fraanje voorzien is , vertoonendc.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

IKan Pandata. Tkan Paroeli Bctina. Sulthan Ternate. De Goude Spiering. Ikari

Solor. Ikan Soefalat. £)<? Ruit-Vifch. Ikan Toering Djantan. Ikan Toering
Betina. Cacatoeha Tidore. Ikan Kalkoen Sov/anggi, Djantan. Bilalang Laoct,
Bctina. Ikan Marofi. Ikan Kalkoen Sowanggi , Bctina. Ikan Maioeanc. De
groene Klip- Kreeft. IkanDoerian. Katam Dewa. Lokki Koening, Bctina. Ikan

Hama, Betina. Kambing Biroe. Katam Batoejang Maha-Eloc Ikan Dadinga.

Ikan Toetombo Eloc. Ikan Tsjakalang Hidjoe. Katam Pantat Badoeri. Katam
Sulthan. Ikan Pati. Ikan Toetombo Jang Bifcï. Ikan Sowanggi. Katam Soc-

lang. Katam Boental. Katam Kara. Lokki Hidjoe. Katam Lawa Lawa. Ka-
tam Jang Roepa Manoefia. Katam Bidoeri. Ocdang Ambon. Katam Bcrtandoc.

Katam Ongoe Kaki-nja. Katam Sarampang. Katam Andjing. Ikan Kamatian.

Ikan Pifau. Ikan Batoe Rocpa-nja Sa-Tong. Ikan Ifip Batoe. Ikan Sowanggi
Boental Ekor-nja. Ikan Garopa Ongoe Biroe. Ikan Sowanggi HitamManis. Ikan

III. Deel. F f f Papoe-
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Papoewa Ikan Sowanggi ParoeParce Ekor-nja. Ikan Eloc. Ikan TaiidocJang Adjaib

Katani JangKoening Bauris Sedikit. Ikan Pifau Gala Rocpa-nja. Ocdang Pafir

Laoet Ikan Mok J ang Tadjam. Ikan Peniop Nafiri. Ikan Bibi. Ikan Amas.

IkanBerkaki. Ikan Tclór. Ikan Kavbaiiw Jang Badoeri. Kabós Laoct Jang Be-

i'ir' IkanMerangkauwDiPafir. Ikan Kipas. Ikan BatoeBaiiska. Ikan Lantei Rocpa-

nja Ikan Garopa Biroe-Langic. Ikan Bintang Matanja. Ikan Tato. Naga Laoet

lanc' Kitsiil. Ikan Bibi Jang Paroe-Paioc. Ikan Sowanggi , Antelc Nama-nja.

Ikan Mata. Ikan Toctombo Koening. Ikan Kajoe Merah. Ikan Badoeri. Ikan

Batoejano-Hidjoe Laoet. Ikan Baroepa. Katam Radja. Ikan Batoc Karang. Ikan

Batiris lang Hidjoe. Ikan Tsjakre. Ikan Moeloec Gonting. Ikan Termoelia.

Katam Jan^^ Mahabifeï. Ikan Ekor Kipas. Ikan Moeloet Bakambar. Katam

Pantat Babintang. Katam Bitiris Sangat. Ikan Batoe Berdjala. De Rievier Dol-

fyn. Ikan Hidong Batoe. Ikan Hati Merah. Ikan Hidong Girgadji. Ikan

Soetra Hidjoe. Ikan Batoe Senï.

Ikan

Pandara,

Ikan

Paroeli

Betina.

No. ioo. 'P\C)^'^ °°^ ^^'^ Pandara-

L_y Fijcb zien.

Hy is kleen van bek , wat dik , en

hoog oploopende van kop , die boven

donker, (gelyk ook 't boven -lyf) en

onder, (gelyk ook 't bcneden-lyf) Oran-

gie-vcrwig is.

Het neusje is Zee -groen , en de bek

van binnen licht- Purper. Het oog rood,

en ook de vin tegen 't lyf (die een rooden

kring , dicht aan 't lyf met Zee -groen

heeft ) en onder 't zelve vertoond. ,

Over 't lyf loopen twee groote breede

witte dwars-lbeeken of banden, met

zwarte fyne zoomen , de eene by den kop

,

de tweede in 't midden (die rond is) en

deze tot onder toe, dog de eerflezoovcr

niet, doorgaande, en by den Haart is nog

200 een witte band te zien.

De ftaart zelf is Zee - groen , aan 't

einde met veel uitftekende torens of tan-

den bezet.

Het is een zeer fraey , lekker , en

zeldzaam Vifchje.

No. 2.01. Is de Ikan ParoeU Betina,

dat is , '/ IVyfken van den Paroeli-Fifcb. Dit

is een kleen Pampus- Vifchje , diens kop

dik, kort gedrongen , en citroen -geel,

gelyk mede de bek , die rood van binnen

en van omtrek , hoedanig ook alomme

de kopgezoomt, en door Purper en zwart

van 't lyf gcfchcidcn ,
gelyk de wamme

ook citroen geel is.

Het oog vertoond zig Zee-grocn , de

appel zwart, en de buitcn-krmg rood.

Over 't lyf loopen twee donker- lever-

verwigc} (die in 't midden Orangiezyn)

waar tegen zig dan vier Steen - gracuwe

vlammen, of dwars -banden naaft mal-

kandren, die van den kop beginnen, en,

zeer breed zynde , tegen malkandren af-

Ileken , venoonen , van welke de naalle

aan den ftaart de fmalfte , en daar nog langs

deagterboven-vin met een zwarte breede

zoom gefloten zyn.

De vin tegen 't lyf is rood , met een

rooden band tuflchen twee citroen - geele

lyftén tegen 't lyf. Onder de zelve ziet

men een dubbele roode ïv^é^ejeruzalems-

veder met zwarte graatjens, en dicht 'er

by wat lager diie roode doorns , hoeda-

nige drie men ook in de boven citroen-

geele voorvin } dog de agter-boven-vin,

met haren langen fcherpen doorn, boven
buiten de Vilch uit-ftcekerïJe is, tot aan

den citroen-geelen ftaart toe, Zee-groen
met een fyne korte citroen-gecle fraanje,

en zoo is de agterfte beneden vin .ook

Zee-groen, dogklcener, en ook met zoo
een fraanje 'er aan bezet.

Het is een byzonder lekker , vaft, en
blank Vifchje.

No. tot. Vertoond ons den SulthanTer-
gyi^j^j^

nate , dat is , den Keizer van Ternate , een Ternate»

kloeke Vifch, die als een groote iJi^W^

,

en die ongemeen vet , lekker , vaft, en
blank van Vifch is.

Hy is zeer groot en dik van kop , die

licht-Purper van vcrwe, vol fyne zwarte
ftaande ruiten , en aan de beneden - zyde
hier en daar met Orangie fpikkelen , en
wat hooger, na 't oog toe, met een fyn
Orangie drie- hoekje bezet is.

De bek is kleen , met roode tanden
voor, en Hemeisblaeuwe van binnen.

Het oog beftaat uit een Zee -groenen
appel met een rooden , een Loodvervvigen ,

en ten grooten breeden Orangien kring

,

van den welke naden bek toe , en wat hoo-

ger, twee Orangie ftrecpen, met een fyne

zwarte buiten -zoom, loopen, hoedani-

ge kromme groote Orangie tand zig ook
tegen den bek ,

pas onder die ondcrfte

Orangie ftreep, vertoond.

Het geheel lyf van den Vifch is donker-

Zee- groen, vol roode bollen met een

halven Orangien kring 'er buiten tegen.

De wamme is breed , en Loodver-

wig , met fyne kleene Orangie ruitjens

bezet.

De vin tegen 't lyf is fchoon Orangie,

en met zwarte fyne graaten , zynde He-
mels -blaeuw tegen 't lyf, waarop drie

kleene roode bollekens ftaan , behalven

dat
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dat 'ér over 'c einde der Orangie-vin ilog

]

een roode fchey-band loopt.

Beneden die vin tegen de buik aan ver-

toond zig als een poot , die Hemels-blaeuw
met roode lyiten , voor aan met een

klaeuw j als een half iVIaantje , die Zee-

groen, en v;ui binnen rood is, zynde die

poot van binnen tegen 't lyfOrangie met
zwarte ftrecpkens geceekend.

De boven -vin voor is als een kleen

bezaantje , hebbende voor aan een grooten

Hemels -blaeuwen boven uitlteekenden

doorn met roode zoomen , zynde de an-

dre doorns korter , en rood , en de vin

zelf Orangie.

De boven-agter-vin, en ook de onder-

fte, zyn byna eveneens, dogdebovenlle

is wat breeder , zynde beide flets-geel,

met fyne zwarte graaten , die rood van

zoomen , dog aan den buiten-kant gegolfd

,

en Hemels-blaeuw van zoom tegen 't lyf

zyn , waar tegen nog een fynder flets-

Orangie-geele zoom tegen of langs het

lyf boven en ''beneden loopt > dog de

boven-agter-vin is rondom , of ook aan

de eene kant , en de benedenfte maar
aan de buiten-kant rood gezoomd.
De ftaart is wonderlyk fraey , zynde

voor aan met twee flets - groene rondeel-

kens van grond , en door drie Orangie

banden , uit halve bollekens beftaande
,

tot affcheiding van 't lyf, envandeandre
.verwen , buiten van den itaart afgezon-

derd. Op ieder rondeelken flaat ook een

rood bolleken.

TufTchen die rondeelkens vertoond zig

een fmalle Hemels -blaeuwe grond, als

de deel van zoo een fchopje , dat zig

wat hooger op eenfchooneaZee-groenen

grond, met fyne zwarte ftreepkens, ver-

toond, loopende aan weerzyde dit Zee-

groen wel een vinger lang Slangsgewyze

uit.

Dit Hemels-blaeuwe fchopje komt te-

gen een Orangie fraeyebreede en vry groo-

te leggende Maan aan, die een roode bui-

ten- kring van 't zelve fatzoen heeft , uit

halve bollekens 'er tegen aan beftaande,

en dat zich zeer fraey vertoond.

De No. 103. Geeft ons den Goudrn Spiering,
Goude die ongemeen heerlyk en glanfllg van
bpienng. y^^we , uitnemend van fmaak , en van

fatzoen en lengte als een gemeene Snoek
van anderhalve voet, te zien.

De kop , en bek -, die vol tanden is,

gel ykt wel een Caeymans-kop en bek ,

zynde de laatfte van binnen Orangie, en

boven langs 't Orangie Zee -groen, 't

geen dan nog een fyne zwarte ftreep heeft.

Ook loopt 'er langs de rug , en onder

langs den buik , een Orangie ftreep , hoe-

danige ftreepen men meer op den kop , die

ook ?oo van 't lyf gefcheiden is, ziet.

Het oog isZee-gvoen, de appel rood.

NvakAMBOINA. 411^
en debuiten-omkiing Orangie, Dan ziet

men een rey met zwarte ftippcls 'er om^
en daar na nog een Orangie buiten-kringj
dog de ftippels en de laatfte kring ver-

toonen zich boven maar.

Agter tegen den bek aan ziet men eea
verkeerd kleen Zec-groen half maankcn,
en een bollcken, daar buiten van dezelve
verw. In 't boven deel van den kop, voor
aan, ziet men eenige zwarte haakskens op .iclfcis'^

^
den grond des kops , die fchoon citroen-
geel is } ook heeft men tuftchen 't oog
en die haakskens nog een Orangie Slan-

getje met een zwart fyn boven -zoom-
ken gecierd.

Het geheel lyf is fchoon citroen-geel,

met een fyne zwarte ftreep overlangs in

't midden, en verder over al met breede
zwarte opftaande ruiten op 't lyf.

De vin tegen 't lyf is fchoon Orangie
,

met zwarte graatjens , en met een Zee-,
'

groenen , en nog een rooden fchey-band
tegen 't lyf. Beneden die vin vertoonen
zich twee zuMieJeruzakms-vederen, die
wat flaeuwer Orangie zyn.

De boven- en onder-vin doen zich zeer
lang, vol dwars - graaten , Goud -geel
van verwe , dog met een fmallen Zee-
groenen buitenzoom op , hoedanigen band
ook 't lyf en den ftaart van een fcheyd,
die ook van verw Goud - geelagtig , en
citroen - geel , en uit zulke overlangze
banden beftaande j dog agter van een
fmallen Zee-groenen zoom voorzien is. j.^.;/

N°. zo:^. VenoondonsdenSo/or-Fifck ,.
^

Deze gelykt wel wat na een kloeken Sofor,
Baars , hoedanig hy ook byna van fmaak j

hoewel hy zoeter en vetter van Vifch , en
grooter van kop is.

De bek is van binnen Zee -groen,
rood van omtrek , en vol witte tanden.
De kop is boven rood , beneden zeer

licht en witagtig appelbloezem , heb-
bende boven aan tuflchen 't oog en den
bek een rood bolleken ftaan.

Op die appelbloezemen grond vertoo-
nen zich verfcheide roode trekken , en
(treeken , als met zwarte fchrapjens

,

fraanjes-gewyze, getcekend.

Het oog is zwart, de appel wit, de bui-
ten-kring fchoon Goud-geel, en dan nog
meteenzwarten buitenkring, die boven
fyn en onder breed is, voorzien.

Het boven-lyf van dezen Vifch , bcftaat

uit zes breede roode, en vyf Goud geele

banden , die halfwegen 't ondcr-lyf ko-
men, dat Zee-groen en Ucht-appelbloe-

zem gemarmerd isj

De boven- vin is Goud-geel van grond,
en rood van doornen, die groot zyn , en
zwarte zoomen hebben -, en van de zelve

Goud-geele verw, met roode fmalle banden
(die men ook zoo in de bovenfte agtcr-

vin ziet ) is de twee-kluftige ftaart mede.
Fff J Tuf*
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TufTchen'toog, eodenecrften rooden

brecden band , ziet men ook een ronden

ftreek , als van een zwartagtig lang ey ge-

teekend.

De vin tegen 't lyf, vol zwarte graat-

jens, is rood (gelyk ook al de beneden-

vinnen , die fmal zyn) hebbende een

Orangien fchey-band ontrent 't lyf.

Ikan N°. zof . Doet ons den Socfalat-Fifch

Soefalat. zien, die van lengte , dikte , en verder

maakzel fgelyk ook van fmaak ) byna als

een fchoone Jacob Evertzen^ over 't ge-

heel lyf, en vol donkere Hemels-blaeuwc

boUckensop den kop, 't lyf, den Haart,

en agter-vinnen , bczaeid is , zynde de

Vifch over al licht rood van verw j dog

wat donkerder van ftaart , en agter-vinnen.

Zyn bek is vol tanden, en van binnen

licht Zee-groen.

Het oog IS zwart , citroen - geel van

appel (die zeer kleen is) en van buiten-

kring, die breed, met drie zwarte boUe-

kens bezet , en van nog een fynen zwarten

buiten-kring voorzien is.

De bovcn-voor-vin is fterk gedoomd

,

en rood van doorns. De vin tegen 't lyf

is citroen-geel, met zwarte graaten, dog

tegen 't lyf zwart en donkcr-Purper met

een rooden Schey-band dicht tegen 't lyf.

Onder de zelve is de vin donker-roodj

en in den ftaart vertoond zich een groote

donkere Hemels-blaeuwe halve Maan.

De Ruit- No. 2.06. Vertoond om den Ruit-Fifch,

>Vilch. een mooy en zeer lekker Vifchje. Dit

heeft een Orangie kopje , zynde wat rood

en Orangie van bek , dog de kop is met

een donker- rooden ftreek van 't lyf gc-

fcheiden.

Het oog is kleen , in 't midden Zee-

groen ! hoedanig een kleen ftreekje zich

'er ook boven wat ter zydcn vertoond)

en aan weerzyden rood.

Het wammetje is Zee-groen , met roode

flippels onder tegen een fynen zwarten

kring , die daar langs den kop in 't half

rond loopt, gcteekend.

De vin tegen 't lyf is rood met een

Orangien zoom voor , als een verkeerd-

leggende halve Maan, en na beneden by

't lyf is die vin met een witten fchey-

band afgefchciden -, die van vier roode

,

iwart-gcftipte breedc, en van vier witte

fmaller banden voorzien is , die malkan-

dren tot 't lyf toe, dan een roode, en dan

een witte, vervolgen j dog de onderfte

joode heeft geen (tippels.

Verder bcltaat het lyf van dit Vifühje

uit dwars- reyen , die dan van vier Zee-

groene, dan van vier witte, dan van vier

bruine ftaande ruiten voorzien zyn, wel-

ke, na 't verminderen van 't lichaam, in

getal ook na den ftaart toe verminderen
;

dog in ieder witte ruit is een rood bol-

1

leken.

De boven-voor-vin is citroen-geel, en
rood gedoomd} dog agter rondagtig bo-
ven. Zee -gi oen en breed van lyft bui-

ten , dan Orangie ( al kleener en klcener

vanomkrmg) dan Zee-gn en , en einde-

lyk rood i dog de buitenfte zoom is fyn-

zwart. Lven zoo als de boven agter-vin

van fatzoen , teekening , en verwen is , zoo
is ook de benedenfte agter-vin, die 'er pas

boven wat gedoomd , van grond buiten

rood , en na 't lyf toe citroen-gccl , dat

ook de verw der doornen is. Beide de
agter-vinnen zyn vol fyne zwarte uitftee-

kende graatjens.

Onder de vin tegen 't lyf zyn als twee
kleenc vinnekens , 't bovenfte Orangie
en rood tegen een , 't onderfte geelagtig

en rood zynde.

De ftaart is vol , beftaandc voor aan uit

Goud-geele met zwarte graatjens , dan
uit een gevlamde fmalle Orangie, dan uit

een breede bloed-roode, dan uit een fmal-

le citroen - geele , en dan uit een brccde

fchoone Zee-groenebuiten-lyft, ofband,
die een fyne zwarte zoom heeft.

No. 207. Levcrd ons den Ikan Toerittg Ikan

Djantan , dat is , bet Manneken van Toering

den roering- Vifch. Het is een dik , bol, ^J»"="'!

rondagtig Vifchje, byna als een kleenc

Schol, bruin, en wat licht -bruin van
verwe , met zwart gemengeld over 't

geheel lyf.

Hy is rood van oog, met een zwarten
appel 'er tegen aan , en een brceden Zee-
groenen buiten-kring.

De bek is bleen , rood , en breed ge-
tand , met een Zee-groenen omtrek , en
een fyn zwart ftrecpje in 't midden.

De vin tegen 't lyf is als een Hemels-
blaeuwe geopende Waejer, die boven of
buiten een rooden zoom heeft (zynde vol

fyne zwarte graaten ) en tegen 't lyf Zee-
groen met eengeelenfchey-band VOO! zien

is. De vin 'er beneden is als een geele

doorn met roode zoomen bezet.

De boven-voor-vin is een hoogebreede
geele doorn met roode lyften , en verder

rood, zwart, en wat geel van verw.

De agter-vinnen zyn als zeer groote

en (choone zeylen , of vlaggen , die te-

gen 't lyf Zee-groen, dan bruin, daarna

donker-rood, dan weer Zee-groen , dan
fchoon-rood , dan appelbloezem boven,
daar na donker , en dan fchoon rood be-

neden van buiten-banden zyn.

De ftaart vertoond cttelyke halve Maa-
nen in malkandercn. Eerft een licht-

bruinen met zwarte lyften, dan een breedcn

zwarte vol zulke graatjens, dan een lichten

Purpre , dan weer een rooden , beide fmal

,

en dan een geele fraanje met zwarte graat-

jens. Ook vertoonen zich die agter-

vinnen als Capels- vleugelen , langs den

gehcelcn buik, van den bek af tot aan dat

einde
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einde van den flaait, loopt als eenklcene

zwarte fhianje van graaricns.

Het is een z,eer aangenaam fmakclyk

Vifchje.

p
No. 108. . Vertoond ons den Ikan "Toe-

Toering ^'^g Beiina , dat is-^ hat iVs^fken van de

Betina. 'Toering- Ftjib. Deze is byna zoo als 'c

Manneken van fatzoen , en grond-verw
over 't lyf , (dat vol witte ruiten met don-

kere witte boUekens in ieder ruitje isj

maar de verw van den kop (die zich vry

groot vertoond ) is wat bruin en flaeuw-

groen geraarmeld , en met eenige roode

bollekens benpöen voorzien.

De bek is, rood met Hemels - blaeuwe
lyften, de tanden xyn breed en geel , en

beneden den bek loopt een drie -kantige

roode hnge tand na de wamme toe , die

inet Hemels-blaeuwe zoomen bezet is.

. Het oog is Zee-groen , de appel rood

,

en de omkring Hemels- blaeuw.

De vin tegen 't lyf is een verkeerde

geopende Waejer vol graaten , met een

licht - Purpcre .Jyft met roode zoomen ,

zynde geel tegen 't lyf (waar op zich

vyf roode bollekens vertooncn) en rood

van fchey-band.

De vin 'er onder is even eens zoo een

groote doorn , als die van 't Manneken

}

dog lever- vei"wig met witte zoomen, en

verder Hemels- biacuw, en rood.

De boven- voorvin is ook even eens ,

als die in 't Manneken ; dog Hemels-

blaeuw, geel , en rood de voor -doorn,

en dan vertoond zich de boven - zoom
Hemels - blaeuw , vervolgens rood , en

tegen 't lyf geel van verw.

De achter -vinnen zyn in 't midden

breed, en bruin van verw, met een roode

en een Zee -groene lyll tegen malkande-

ren , tegen 't lyf, terwyl de boven - vin

verder uit eenfynecitroen-geele, dan een

breeder Zee-groene , dan een fmalle roo-

de, dan een breeder appelbloezemc , en

dan weer een rooden biriten-lyll beftaat

;

dog de onder agter-vin is tegen 't lyfZee-

groen , waar tegen men dan zoo een roo-

den zoom , dan een breeden bruinen grond

in 't midden , en dan een Zee -groenen

zoom tuITchen twee roode lyllen van de

zelve breedte , als een halve llroo- breed

,

verncemd.

De Itaart is vol , dog anders van fat-

zoen, als die van 't Manneken.
De buiten-zoomen zyn hcht-rood met

een fyne zwarte fraanje van binnen , daar

na een donkere grond met zwarte graat-

jcns , als van een half wapen , dan een

appelbloezeme dv/ars-band een vinger-

breed , met zwarte graatjens , dan een

fyne donkre Hemels-blaeuwe dwars-

fïrecp , dan eer breede roode , daar na

een Zee-grocne band , en weer zoo een

yne Hemels-blaeuwe ftrccp, en danein-

dclyk een gecle fraanje onder.

NvanAMBOINA. 41^
Het is een Vifchje, dat ook zeer lek-

ker, byzonder aangenaam, en zeer fraey
van teekening en ichittering is.

N". 2op. Leverd ons uit den Cacatoeha
, Cacatoe-i

ofden Tidoreefcben Cacatoeha , een Vifchje , h» Tido-;

dat van kop en lyf 'er al wat na gelykt. f^'

De kop is Zee -groen , de bek en 't

oog rood, ook de fcheiding van den kop
zoo , en ten deelen na binnen toe Orangie

,

en gegolfd.

Het lyf beftaat uit drie licht-Purpre,
en drie Goud-gecle banden j dog op ieder
van de twee bovenfte Purpre , ziet men
drie zulke bollekens meteen zwanen om-
trek. Over 't midden van 't lyf loopt
een Hemels-blaeuwe overlangze ftreep

,
en aan weerzyden zoo twee roode.
De vin tegen 't lyf, en 'er onder , is

Hemels - blaeuw ; dog die in 't midden
tegen 't lyf heeft een rooden fchey-band.
De boven- en onder -vin agter zyn

rood van doorns en omtrek , en Zee-
groen van grond-verw -, hoedanige Zee-
groene ruit met roode omtrekken aan het
onderlle <'an 't lyf zich zclven , dog zoo- '

danig , dat zy midden op die Hemels*'
blaeuwe ftreep ftaat, vertoond;

De ftaartisvol, beftaandealsuitGoud-
geele, roode en Hemels-blaeuwe vederen
tegen een , met een Zee-groenen gegolfden
buiten-zoom bezet, buiten welke zig aan
weerzyden van den ftaart een licht-Purpren
klaeuw of haak vertoond.
Het is een Vifchje , zeer goed tot

water- Vifch} doende in 't water met
de mengeling van zyne verwen een fchoo-
ne vertooning.

N°. zio. Gtch om ócn Ikan Kalkoen ikan
Sowanggi Djantan^ dat is, het Mameken 'i^^^^oen

van de Toover- Kalkoen- Fifch , te zien. Sovyang-

Dit is een Vifch , als een groot Yzer-t3„_
Verken, of als de Land-Egel, vol lange
pennen, en doorns , die zwart een geel-
agtig zyn , die zig boven op de boven-
vin , als ook twee boven 't oog , en ver-
der in menigte beneden tegen de vin tegen
't lyf, en zoo na beneden, en na den ftaart

toe , zynde ieder doorn wel ander halve
vinger lang, vertoonen.

Hy is van groote, als een kloeke fpan-

Baars, groot van kop, die (gelyk 't heel

lyf) Purper-verwig, en vol zwarte. Zee-
groene, roode, en Hemels-blaeuwe ftrec-

pen en vlammen is , van welke zommigc
doorgaan tot den buik , zommige kort,

zommige ook breed
, gelyk als voor al

twee Zee - groene vlammen boven tegen

den njg zyn, die de eeneeen zwarten, en

een citroen- geelen , de andre twee geelc

zoomen heeft.

De bek is groot , vol fcherpe dunne

zwafte tanden , Hemels-blacuw, met ci-

troen -geelc en zwarte zoomen van bin-

nen, bebhcndeook ecnHemels-blaeuwe

Fff

}

dwars-

gi.Djan-:
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dwars-band , van de helft van 't agter-

hoofd tot beneden toe met een citroen-

geele Imalle zoom voor , en een zwarte,

die agter komt.

Het oog is Loodverwig , de appel

rooJ , de buiten - kring zwart , en dan

nog een Zee-groene , die breed is. Op
den kop vertoond zig agter den bek als nog

een Zee-groen oog met een rooden appel

,

en een citroen - geele buiten - kring , en

•wat lager als 't zelve nog een citroen-

geele drie -hoekige fpitze grond met 't

1'pits na beneden , met roode zoomen, en

een rood bolleken pas beneden 't Hemcls-

blacuvv van den beneden-bek, en pas voor

dit citroen-geel drie-hoekje.

Hy heeft ook twee baardekens , die

zwart en citroen-geel zyn.

De vin tegen 't lyf is fchoon Hemels-

blaeuw tuflchen twee roode zoomen

,

dog tegen 't lyf citroen - geel voor aan,

meteen zwarten dwars-ftreep,die gevlamd

is, en een rood bolleken op 't geel bene-

den die zwrarte ftreep.

Men heeft ook op 't lyf zes groote

bollen , Orangie en zwart van verw ,

twee boven tegen den rugge boven mal-

kandren tuflchen een Zee-groene, en een

zwarte fmalle vlam by 't begin van de

boven- vin, en twee pas boven de eerfte

beneden , die overlangs van de middel-

vin na de fteert loopt , en die zoodanig

een duim-breed van een liaan, dat 'er een

Hemels-blaeuwe fmalle dwars-ftreep van

boven tot beneden toe loopt, en dan ziet

men 'er nog een by den ftaart , en een op

de wamme, die van verw als 't lyf is.

Boven de oogen loopen de twee pennen

na voren toe, met een korten doorn in 't

midden, hoedanigevyf zignogvan't oog

afna den bek toe,en nog drie andre tufTchen

de bovenfte twee voor-, en agter-pennen

(die alle na agteren toe gebogen zyn) ver-

toonen , en die alle donker-Hemels-blaeuw

zyn.

De boven-vin is Zee-groen , met roo-

de zoomen. De twee-agtcr-vinnen zyn

van een fatzoen en verwe , hebbende

zes bruine dwars-banden met Vermilioen-

roodc fyne buiten- zoomen, en dat op een

geelcn grond , die zoo veel geele banden

'er tegen toond; dog onder zyn maarvyf

geelen dwars- banden , en aan de buiten-

zyden twee lange groote roode doorns,

die maar even ,
gelyk de zwarte graat-

jens, buiten uitftccken.

De fliaart is licht-Purpcr met zes lange

dikke graaten tot aan 't einde , alwaar

een citroen - geele brccde dwars - band ,

met twee lichte Zee - groene zoomen
is. Ook is de ftaart van 't lyf gcfchei-

den door een Purpren band , di« eeo

Zee - groenen zoom aan wederzyden , en

nog een rooden band na 't. lyf toe heeft

dog 't Zee-groen na den ftaart toe is ge-
golfd.

Het is een lekkere goede Vifch ; maar
die geen Inlander eeten wil , om dat 'er

van 't toovercn in zyn naam komt.
N°.ziï.yenoondons(icr\B!la/angLaoet BiWang

Betina , dat is , 't IVyfkcn van den Zee- g!°"»
Sprinkhaan^ die van lyf, en fatzoen als 't

Manneken , dog de verw van 't lyf is

Hemels - blaeuw , door zeven citroen-

geele halve kringen afgefcheiden , die in

't midden twee roode bollekensaanweer-
zyden van zulk een kring een , vertoonen ,

gelyk ook nog twee andre, een wat na

stina.j

voren, en een op den onderften vleugel.

De kop is Zee-groen, de bek geel bo-
ven , en onder , dog hier en daar op den
kop ook wat licht-Purper boven 't oog

,

en onder den bek.

Hy heeft twee vleugels , aan -weerzy-

den een , even eens als van een Sprinkhaan ^
zynde Zee-groen met 3 34 zwarte fyne ver-

keerde halve kringen , en Hemels-blaeuwe
en roode korte dikke vlarrmekens 'er op„
Zulke twee pooten heeft hy ook van
verw, metroode dwars-bandekens, bo-
ven welke voorfte , na de wamme toe^

zich twee donker -Purpre korte tanden,

ofdoornkens, vertoonen.

De boven en onder -vin na agter toe
zyn geelagtig met een langen fynen voor
aanluitltekenden rooden graat, en agter aan
ieder vin een korter doorn.

By den ftaart ( die Peers-agtig-Purper

vol fyne zwarte graaten is,) vertoond
zig een geelagtige fchey-band met twee
zulke agter -uitftekende doorns van de
zelve verw. Dit Vil'chje werd niet ge-
geten.

N*>. ziz. Leverd óns den yVf<ïro/7-^//^y&
jj.^^

uit. Het is kleen en maar gemeen van Marofi.

fmaak , zwart van lyf , met overlangze

Orangie ftrecpen , donker-bruin van kop

,

en hcht-Zee-groen vanbinnen inden bek,
waar in zich veel tanden na den boven kant
opdoen.

Het oog is Zee-groen, meteen witten
buiten-kring , ook vortoond zig tuflchen

de twee middelite Orangie ftreepen nog
een langwerpig Zee-groen vlekje, met
vyf zwarte itippen naaft een , Ijehalven

dat men ook Zee-groene, en witte ftreep-

kens en flangetjens nog hier en daar op
de beneden-zyde van den kop ziet.

De vin tegen 't lyf is Purper en wit,
hoedanig ook de ftaart is, op den welken
zig twee flangctjcs, die ieder als drie roo-

de witte en zwarte flangetjes tegen een , en
naaft malkandercn over dwars vertoonen,

en de buiten- zoom van de ftaart is wit,
met twee fyne zwarte lyften bezet.

De boven-voor-vin is Purper van grond

,

Zee-groen van doornen, en de agter- vin

boven en beneden van verw, als de doornen.

Het
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ftaarc komt. Het is een lekk
naam Vilchje,

Ikan

Kalkoen
Sowang-
giBctina.

Het is een Vifchje , als een Spieringje

van lengte, en dok aangenaam van fmaak.
Het komt maar nu en d*n eens voor.

N». 212. Vertoond ons den Ikan Kal-

Ikan
Maloca-
me.

koen So'wanggi Betina , dat is , '/ Wyfke
van de Toovtr-Kalkoen- Fifcb.

Als men ieder byzonder ziet , zou

men zeggen , dat 'er geen onderfchcid

ter wereld tuflchen beiden was.

Het onderfcheid tudchen de zelve is

egter groot : want de boven-vin is He-
mels - blaeuw , en die van 't Manneken
Zce-groen. De agter - vinnen vertoonen

zig boven ook anders, zynde 't ly fverder

geel en vol zwarte graaten , daar zig in

de andre op 't geel iyf als zoo veel ver-

fcheide banden Ichynen op te doen.
' De vin tegen 't Iyf is Goud-geel, met

een Hemels-blacuwen zoom, daar de an-

dre daar een Hemels -blaeuwen vin met
roode zoomen heeft.

Ook heeft deze by of op de wamme

,

als in 't midden , een Saturnus-Ster met
2yn kringen, en twee half-geele enHe-
mels-blaeiiwc«bollekens , als waren 't fyne

wachters, 'erby, die zich, aan weerzy-
den een vertoonen; eniook agter den bek
vlak is een rood bolleken meer , als by 't

Manneken, te zien.

Al de pennen hier zyn ook rood en

zwart, en in de andre geel en zwart. Het
is ook een zeer goede V'ifch van fmaak;
dog de Inlander en durft 'er om de vori-

ge reden niet van proeven.

N°. 114. Vertoond óns den Maloeame-

Vifch , gelykende wel een Spieringje
,

met een zeer fpitzen voor uitftekenden He-
mcls-blaeuwen bek, die voor wat gebogen,
en voor aan, boven den kop, en onder by
den hek , wat citroen-geel gezoomd is.

De kop is Purper , en beneden by de

twee roode tanden wat Hcmels-blaeuw,
ontrent een halve nagel-breed tulTchen 't

Purper in. Ook is de kop eerft met een

rooden , en agter aan met een breeder He-
Kiels-blaeuwenflreek(agter welke nog een

fmalle roode komt) van 't Iyf afgefchei-

den.

Het oog is Hemels -blaeuw met een

zwarten kring , die aan dcri buiten -kant

Wat citroen-geel is.

Het Ivf is donker-Zee-groen met een

blacuwen zoom boven , en een fynen zwar-
ten onder. De vin tegen 't Iyf, en 'eronder,

beflaat uit twee Hemels-blaeuwe en twee
citroen-geele banden overlangs.

De boven- voor -vin is geel , en vol

doorns^ die rood zyn. De achter-vinnen

^yn'Purper. De ftaart (die twee-kluftig

,

en fmal aan weerzyden is ) beftaat uit een

Hemels-blaeuwe vlam aan weerzyden tuf-

fc-hcn citroen-geele zoomen , zynde van
binnen rood, hoedanig ook het einde van
't Iyf van den Vifch is , dat wat fpits in den

Klier aange-

N°, 2 1 f . Vertoond ons den groe>;e Klip- De g-oe-

Crecft. Deze is van Iyf, ais ecu an- "^
'"^''P-

dre , en fchoon licht Zce-groen } doclj
^'^''^''•

donker Zee-groen van itaart , die uit vyf
lang\ver[)ig-ronde vederen, met roode en
ürangie zoomen , beftaat , dog van binnen
donker -groen , en agttr vol gcelc ftip-

pcn op ieder veder is. De kop is van
twee lange voor uitftekcnde rood -ge-
doomde, en met Orangie gezoomde ly-
llen voorzien, buiten welke nog zes fyne
lange roode hairen , met kwaftjens aan 't

eind , voor uitkomen. De kop gelykt
weleen ftaande Orangie ruit, met rood
omzoomd , beneden aan wederzyden met
vyf witte bollekcns , en met een grooter
rood in 't midden, met een witte ftip'er
in, vercicrd. Op den kop ziet men twee
roode en Hemels-blaeuwe bollekens , en
cttelyke verkeerde half- Maankens , die.

rood , en wit in 't midden zyn , als ook
zes Orangie bollekens, in 't middendoor
een Hemels -blaeuwen rechte ftreek , en
aan den buiten- kant ieder nog door eert

Orangie fmalle vlam, offtrcep, die wat
flangswyze loopt , van een gefcheiden.
Het oog is rood en geel met witte flip-

pen, ftaandeookopeenHemels-blaeuweil
grond , beneden na voren toe
rood wit -geftipte fmal , en
zyden met een citroen - geel zoomtje af-

gezonderd.

Over 't Iyf loopen fmalle Orangie
dwars-bogen , als

na den ftaart toe.

Ook heeft hy vyf a zes grootepooten
j

hebbende ontrent het midden als roode
en geele kniefchyven , die zig als bollen
'er op vertoonen. En boven lan^s het
Iyf ziet men , van den kop tot den ftaart

toe , halve bollen met het hol onder.
Hy is zeer lekker, en byzonder fraey van
vcrw, en teckening.

N°. 216. Vertoond ons een zeer fraejen jkari

Doerian-Fifch. Wy hebben de zelve al Doerian;

onder de gcmecne befchreven j dog deze
verfchild alleen in fchoonheid van ver-

wen; zynde Hemels-blaeuw rood en geel
van bek j die vol kleenc tanden is.

Zyn kop (die zig kleen vertoond) is

lever- vcrwig met roode en geelagtige

ftreepen, en de fcheiding van den kop is

wit-agtig met roode fchrapkcns. Zyn oog
is Hemels blaeuw en kleen ; dog zwart van
kring, en wit van ftip.

De vin tegen 't Iyf, en over al verder

al de vinnen
,

gelyk ook de ftaart, zyn
zeer licht-Zee-groen ; dog over de vin

tegen 't Iyf loopen twee roode en don-
ker-blaeuwe, en op den ftaart vier zulke

dwars-vlammen. '' * '

"

Het geheel Iyf beftaat uit thien ci-

tiocn-

, met een
aan weer-

ribben , met het hol



41^ VERHANDELING der

Locki
Koening,

Betina.

troen-gecle half-ronde breede zwart-gc

doorndc banden, die tuflchcnfyne zwarte

krom-gebogenc dwars-Iheepen ftaan.

De boven- voor-vin is rood , de vcrdre

middel- vin citroen-geel, en al de doorns

zyn Hemelsblaeuw, uitgenomen de laat-

llc, die rood ,
gelyic de zoom langs die

cicroen-gcele boven- vin, en ook langs de

Zee - groene onder - vin agter , hoedanig

ook de ronde fchey-band vandenftaartis.

N°. 217. Is de Katam De-iva, dat is,

Katam „f^ Gods-KvAbbe. Een klcen Krabbetjc ,

^'^"*'
dat lever-verwig van lyf , rood van zoo-

men overal , en hier en daar met Zee-

groene kleene bollekens aan 't einde van

de knypers , en langs 't lyf
,

gcteekend

is. Ook vertoond zig het middcl-lyf als

een kleenenZce-groenenZyde-Worm met

zwarte dwars-bandekens. Voor uit ver-

toonen zich aan 't kopje ecnigc roode

pluizen.

Het lever- verwig lyf, aan wecrzyden

van 't Zee -groen in 't midden , is vol

geele fyne trekken aan malkandren. Dit

krabbetje is ook zeer goed om het te

eeten.

No. zi8. Vertoond ons denLocki Koe-

ning Betina , dat is , het IFyfje van het

geel Kreeftje , dat byna even eens als dat

van No. t. ; dog citroen-geel van lyf, en

lever - verwig in 't midden , met witte

bollekens in de lengte 'er op , in ieder

kring eene , daar 't Manneken donker-

bruin van lyf , en in 't midden rood is.

Ook vertoond zig dit agter aan 't gat

Orangie en leverwig met een rooden, en

geelcnna 't lyf-gebogenendwars-kring,die

men in 't Manneken niet ziet. Ook zyn

de fcharcn voor van dit Kreeftje lever-

verwig van grond ,
geel van dwars-ban-

den, en in 't midden met Hemelsblaeu-

we en roode verdeelingen, als bollekens,

daar de fcharen in 't Manneken licht-

Hemels-blaeuw , als ook voor aan appel-

bloezem, meteen rooden buiten-zoom,

en in 't midden met geele bollekens be-

zet zyn.

N°. 2 19. Vertoond ons den IkanHama
Betina , dat is , het Wyfken van de Hama-

Vifch , dat wel een kleen Botje gelykt

,

en zeer lekker is.

De kop is kleen , en Hemels-blacuw

,

agter aan Goud-geel (hoedanig ook drie

groote en drie kleene fmalledwars-banden

met zwarte zoomen , over 't lyf zyn,)

en agter aan met een rooden zoom.

De wammc is Zce-groen , onder met

een citroen- gcelcn zoom, en het lyfPur-

per-verwig. Langs den rug loopcn zeven

,

en langs den buik vier roode bollekens.

Debovcn-vin vooraan is wat gcdoornd

,

hebbende roode doorns ; dog de grond

,

gelyk ook die van al de andre vinnen , is

licht Zee-grocn met fyne roode zoomen.

Ikan
Hama,
Betina.

De agter- vinnen hebben voor aan iedet

een langen, agter een korten rooden doorn,

en die tegen 't lyf heeft een rooden band
met geele zoomen tegen 't lyf, en pas

'er boven een rood bolleken ftaan.

De oogen, die gcel-agtig, zwart van
appel, met een witten Ihp, en zwart van
buiten -kring zyn, vertoonen zich zeer

dicht by een. De ftaart is licht -Zee-
groen, vol zwarte graaten, in 't midden
met drie roode en twee Goud geele dikke
banden , te zamen als een fmallc veder

vertoonende, bezet.

No. 210. Geek onsden KambingBiroe.j Kambinj
dat is, den biteuwen Bok ^ te zien. Het is Biroe.

een kleen lekker Vifchje , beneden Zee-
groen , en licht - Hemels -blaeuw boven
van kop, fpitsvanbek, diclicht-Hemcls-

blacuw , hoedanig ook 't geheel lyf is

,

over 't welke in 't midden een fyne ci-

troen-geelc llreep tot aan den ftaart loopt

,

hebbende in 't beneden -lyf drie citroen-

geele en zwarte dwars-banden , die met
't hol na den kop gebogen, en fmal zyn.

Ook loopt 'er zoo een citro«n-geele ftrcep

langs den rug.

De vin tegen 't lyf, en 'er onder , en
de Haart , is Purper- verwig met zwarte

graaten i dog die tegen 't lyf is dicht 'er

aan van een citroen-geel bandje voorzien.

Deagter-vinnenzynZec-groen , met roo-

de doornen aan 't einde , hoedanig ook
de verdre doornen by den kop voor op den
rug zyn.

N°.iii.VertoonóonsdcnKatam Batoe „
Jting Maha-Eloc , dat is , de uitnemende

(^j„(,e

fraeje Steen- Krab ^ die van lichaam byna JangM»;

als een heerlyk Marmer van Purper , 't
l»a-IiIoc,

geen met wit ,
geel , zwart , Zce-groen

en blaeuw zeer fracy onder een gemen-
geld is , hebbende vier pooten aan weer-

zyden, en twee knypers, die zeergroot,

dik , en alle van die zelve verwe zyn.

Het lichaam vertoond als een opftaan-

de ruit, zynde aan v/eerzyde hier en daar

met eenige doornen bezet. Men kan de
zelve met veel fniaak cetcn.

N°. 222. Vertoond ons den Dodinga- Ikan

Vifch-y zyndealseenSpieringje, Hemeij- Dading»,

blaeuw van lyf, met vier Orangie dwar -

flrcepkens , die overlangs over 't zelve

loopcn.

De kop is Zee - groen , blaeuw , en
rood , de vin aan 't lyf Zee -groen , en
rood, en de boven-vinnen zyn Zce-groen

met een citrocn-gcclc lyllj dog tuflchen

de agtcrile en voorlle is als een byzonder
Hemcls-blaeuw en rood bezaantje.

De onder-vin by die tegen 't lyfisgcel-

agtig } dog de onderde agter rood.

De ftaart is rood en Zee-groen , met
citroen -geele banden, en geele fraanjc

onder bezet.

Het is een zeer lekker Vifchje.
' N». 223;.
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ïkan N°. 2.2.3. Levcrd ons den //('«« Toc/ow^o naafteen.

Toe- Èloc,é';xus^denmoyen Diakens- yifch^\iix., gie vlek
tombo 0e b(;ij J5 3^1s het voorlluk vaneenTrom-

°'"
pet , citróen-getl met een rood kruis 'er

iiij de kopOrangie, het oogZee-groen,
en de appel rood. Van den bekfchietin

den kop een roodc rand. De kop loopt

by den rug wat op , verders 't lyf boven

donker- en onder ii'clit-bruin , in 't mid-

den rood, de miJdel-vin wit , en tegen

't lyf Zee- groen, en met een rood bolle-

ken ; dog over de vin tegen 't lyf loopen

fy,ne Zee- groene dwars- banden, met een

Zee- groen oog, en een roodcn appel zoo-

ikan

Tsjaka-

lang

Hidjoe.

dan
'feS

als of het een recht oog was te-

gen 't lyf aan gefchikt. Opdenrugvcr-
toonen zich twee opüaande doorns of

fpitzen, die bruin en rood, en van ge-

datince als de horenkehs van Hokkelin-
gen zyn.

Agter aan is boven een vin , die ci-

troen-geel van grond , met een ovaal van

binnen, en verder rondom Zee-gi'od van
grond en van twee zulke doornen ver-

zien is, ontrenl'den ftaart zyn twee Pur-
per -agtige , en een Zee -groene fchey-

band. De llaavt (die vol is) en de on-

der-vinnen zyn citroen-geel, envanftree-

pen 'er over die rood zyn , voorzien j dog
de agterfte vin is tegen 't lyf wat Zee-

groen, en dan heeft men nog een roode

gegolfde band na 't lyf toe 'er tegen ftaan.

Het oog is Zee- groen , de appel rood

,

de buitenkring fyn, en zwart, en de vin

voor aan onder is citroen-geel, en zwart.

Het is een lekker aangenaam Virchje,

voor al als het tot Watêr-Vifch gebruikt

werd,

No. Zi4. Js de IkanTsjakalang Hidjoe,

dat is, de groene Tsjakal'ing of Gtep , be-

vorens by ons wel belchreven y dog deze

is fchoon lichr Zee-groen, engemarmeld
van lyf, geel van oog , licht-bruinagiig

van Haart, vinnen, bek, envandenbui-
ten-kring van 't oog dat zelf geel

,
gelyk

de apjiel rood , bchaiven dat de vin te-

gen 't lyf ook dicht daar aan wat geel is,

om al welke verfcheidenheid van verwen
het wel weerdig is , dat wy den zelven hier

mede vertoonen.

Katam No. 2if. Ycxtaond ons de Katam Pan
Pantat

Baducri,

tat Badoeri , dat is , de Krab , die agter

doorns beeft j zy is zeer fchoon Hemels-
blaeuw , Zee groen, citroen -geel, en
lever -verwig met geele roode en andre

marmering op 't lyf, en hecrlyk van ver-

wen tegen malkanderen affchitterende.

Bondom 't lyf loopt ccnHemels-blaeuwc
band, die van binnen een Orangie kring

in 't rond heeft , en van buiten rondom
met roode halve grootc bollen , die van
buiten Orangie zyn , bezet is j dog binnen
in» op dien Hemels -blacuwen band in 't

rond zvn agthien klcene roode boUekcns
Jll. 'Deel.

4*7
Agter aan ziet meneenOran-

, met een rooden kring 'er om

,

,eh met een Purperen ronden bol aan weer- •

zyden , hocdanigen vlek men ook nog
wat meer na agteien ziet.

Op de fcheiding der pooten in 't mid-
den zyn ais geele en roode boUekens vei-

deeld. ,•"..{.,'

No- 2i6. Ziet men Katam 'Sültbm, Katam
dat is, de Keizers Krab, die heerlyk van Sulthaiv,

verwen is , hebbende tot hare grond ver

w

de Keizerlyke, of de Goud-gecle. Ook
ziet men op 't lyf verfcheide zulke ronde
en andre plekken , met witte boUekens
omzoomd.

Aan wederzyden vertoond zig een lan-

ge doorn, die tegen 't lyf breed, en na
buiten fpits en als eenOlifants-tand, wel
een vinger lang , licht -Purper van bin-

nen, en Zee-groen van zoomen is } hoe-
danig ook de beneden-Knypers van grond-
verw , hoewel zy blaeuw van zoomen

,

en van binnen met zeven bollen bezet
zyn ; dog men ziet op die zei .e pooten
wat na agteren toe ook vier fyne over-

langze Zee-groene ftreepen en Püi pre en
Zec-groene breede dw/ars- banden.

Alle de einden der verdrc pooten in 'c

midden zyn Purper, dog de dikile na
boven toe zyn ook wel Purper, dog mee
een Zee -groenen buiten -zoom , en mee
nog zoo een llreep overlangs tot het ein-

de toe bezet.

Agter aan is 't lyfook Purper en blaeuw.

De oogen zyn ook blaeuw , dog eerft

met een geelen omtrek , en v.in buiten als

met een halve Zee-groene ftar bezet. De
zoom om 't lyf by de oogen is ook Zee-
groen, metroode eii blaeuwe korte door-

nen omboord ; dog aan de pooten bene-

den, met deknypers, ziet men aan weer-

zyden licht -Purpre dporns. Het is een

hcerlyke Krab voor het oog , en zeer

goed voor den fmaak.

N°. 217. Vertoond ons étnlkan Pati,
j|.jjj

dat is , den Grave , zynde een moy Goud- Pati.

geel Pampus- Vifch je met roode breede

dvvars-banden , die van boven tot onder
doorgaan , hoewel 'er in 't midden een

overlangze Zee- groene ftreep vandenkop
over 't lyf tot de Haart toe , en ook zoo
een breede zoom agter om tegen beide

de agter-vinnen locpt : Ook fchynd het

Goud - geel lyf zig met zoo veel Goud-
geele dwars banden, tegen die roode aan

te vertoonen.

Het bekje is kleen , en de kop ook
met roode en Goud-geele dwars-bmden
voorzien. Het oog is Zee-groen meteen

witten appel , en een Vermilioen roode

ftip, hoedanigen vyf-hock zig ook op 'u

oog verroond , zynde de buiten- kring

fyn- rood geteekend.

De boven -vin is Purper met blaeuwe

G g g doorns ^
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Ikan
Toe-
tombo
Jan?
Befei.

doorns, en onder agternan is de vin rood >

dog de doorns zyn ook blaeuw. De vin

tegen 't lyf is rood , en blaeuw dicht 'er

tegen aan. De ihiart is lichc- l'urper ,

als een opene Waejer , met een blaeuwe

fchey- kring tegen 't lyf, en zoo een

dwais-ftieep midden in denftaart, eneen

citroen- gcele fraanje met een zwart on-

der-zoompje onder aan.

Het is een zeer lekker Vifchje.

No ii8. Geeft ons den Ikan Toetombo

Jang Bifci , dat is , dr fr.ieje Doosjens-

Fifch, te zien. Het is een kleen , dik

.

Ikan So^

wanggi.

bol, rondagtig lekker V^ilchjc, dat Zee-

groen en wiiagtig van kop en lyf , na

beneden toe wat lichter is ; dog over 't

lyf loopen elf roode groote en kleene

dwars- banden , die na den iluart toe ver-

minderen.

De bek is als een Trompet- ftuk , dat

Hemel.-blaeiiw van binnen , dan na bui-

ten, of na den kop toe, citroen-geel, en

dan rood is. By den bek is nog een ci-

troen -geelc halve kring, loopende tot

aan het oog, en tegen dien halven kring

onder is een roode Heel met Hemels-

blaeuwe bladeren, en een Hemels-blaeuw

bolleken 'er by. De vin tegen 't lyf is

licht- Purper ,
(gelyk ook die 'er onder

komt) dog Hemels -bl.ieuw aan des zelfs

zyde, tegen 't lyf. Het oog is rood v an

appel, 't oog zelf licht-Purper, met drie

Hemels -blaeuwe Ib-eepjcns in een drie-

hoek , en nog een plek , die rood , en

mee een Hemels blaeuwen kring 'er bo-

ven na voren toe voorzien is.

De bo\-en- voor-vin iszwart-gedoornd,

en geel v.in grond, hoedanig ook de ag-

terlce beneden- vin is , die een Hcmels-

blaeuwen zoom tegen 't lyf, en een rooden

buiten-zoom heeft. De agter-boven-vin

is ook Purper met een citroen - geele en

fyne zwarte onder-, en een roode en Hc-

mels-blaeuwe fyne bovcn-lyd.

De ftaart is twee-kluftig, flets- groen,

en met roode fyne overlangze ftreepen
,

of graaten.

JN». zip. Leverd ons den Ikan Sowang-

gi, dat is, den Toovcr - Fifcb ^ uit. Een

kleen uardig Vifchje ; dog dat om zyn

kwaden naam niet gegeten werd.

Het is zwart, Zee-groen en rood van

bek , die vol tanden is. Het kopje is

verder Purper , 't oog Hemels-blaeuw,

de appel rood , met een zwarten kring.

Boven 't oog op den rug zyn vyf roode

doornkens. De kop is van 'tlyfgefchei-

den door een Zee- groenen kring.

Het lyf is Goud-geel, met zeven groo-

te en kleene Zee-groene dwars-kringen,

tuflchen welke op 't geel lyf zig
,
pas na

de vin tegen 't lyf, op de twee eerfte

geele banden drie, en op denaafte 'er aan

maar ceu rood bolleken vertoond , boe-

danige vyf men ook boven tegen den rug
aan , van den kop af tuÜcheii ieder ver-

deeling 'er een
, gelyk men 'er Jiog zes

zoo op de Zee-groene vin tc^-jen 't lyf

(die drie roode dwars banden heeft, ert

zig tegen 't lyf wat Hemels-blaeuw ver-

toond,) in de naalte verdecling tegen 'c

lyf een, in 't midden drie, en dan nog
twee, verdeeld ziet. Zy is als een ronde
opene Waejer, of ais een Schilder-palet.

Onder tegen de geele wamme aan ver-

toond zich een Purpre doorn
De boven-voor-vm is Hemels-blaeuw

met zwarte fyne doorns , en een Hemels-
blaeuwc zoom; dog de agter-vinnen zyn
Zee-gioen met rooüe zoomen , en twee
zulke groote fyne doorns j dog die onder-
vin heeft een Purpien onder-zoom.
De Haart is Hemels - blaeuw , drie-

kluftig met zwarte fyne zoomen , en dö
ichey-band by den itaart is rood.

N". zjo. Vertoond ons de KcLv,n Soe-

lang, dat is, de geborduurde Krab , wel-
kers lyf donker-Furper vol lever-verwige
groote vlekken met ürarl^ie ilippels, en
blaeuwe zoomen is. Agter is zy Purper
en blaeuw. Ook is de grond van al de
ponten licht-Purper, en vol Zee-groene
en blaeuwe zoomen, llreepen, en midden
op ieder poot dan drie, dan weer op een
andre poot twee blaeuwe knuillen met
Zee-groene omtrekken 'er om, en binnen
m de knvpers zyn aan weerzyden vyf
roode bollekens. Op de pooten , waar
aan de knypers zyn , loopen in 't midden
overlangs Orangie flippen , hoedanig

ook de breede omtrek van zyn Zee-
groene oogen is.

Het is een ichoone Krab j om ze te

eeten. Zy heeft in 't midden ook twee
Hemels- blaenwe groote Olifants- tanden,

met Orangie Hippen boven langs.

No. 231. Is ócKdtam Boental, dat is,

de ronde Krab ^ vol pooten , als of 't een

Spinne kop was Het lyfislicht-blaeuw,

met een rood bolleken in 'c midden, mee
een Orangie rooden aan den binnen kanc
geflippeldcn zoom, of kring 'er rondom,
en dan nog een donker- blaeuwen kring

rondom dezelve.

Verder zyn de pooten rood , en blaeuw,
dog de twee onderlle voor aan, ook geel

geteekend. Zy werd niet gegeten.

N°. 131. Vertoond ons de Katam Ka-
ra , dat is , de Aapen Krabbe. Deze is

kleen , en donker - blaeuw van lyf met
een rood Aapen - bakhuis op een geelen

grond , met Purper-roode en geele pooten

met Zee-groene knuillen in 't midden.

Zy werd mede niet gegeten.

N». 135. Vertoond ons de Locki Hi-
djoe ^ dat is, hefgroen Kreefije^zynde even

eens als de vorige ; dog donker Zee-

groen, licht-Purper van pooten, en ook
zoo

Katani

Soelang.

Katam
Bocmal,

KatatQ

Kara,

Locki
Hidjoc,
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verkeerde half Maan kens

tlyf,dwars'boogen over

Katam

Lawa.

Katatn

Jang
Koepa
Manoe-
fia.

Katam
Badoeri.

zoo van zoomen langs den rug en buik tor

geheel agterom boven en onder. Aan
den agter-kant vertoonen zig eenige He-
mels -blaf^uwe doorns, en veel (.^rangie

, en zulke fync

tegen Jeovcr-

langze Orangie (Ireep, die van den kop
na den fleert loopt. De oogcn zyn' rood

en Orangie De hairen voor uit zyn
Purper rood voor, en agrcr aan met een

zwarte ilip, By de oogen zyn ook twee
verkeerde Orangie halveMaankens,en zulk

een groote Itip in 't midden , ook twee
tegen 't lyf , en drie 'er ter zydcn na de
voor-vinnen toe, die ook rood, Zee-

groen, O angie, en met een lichte Pur-
pre fraanje, even eens alsdievanagtcren,

bezet zyn.

No. 154 Geeft ons de Katam Lawa
Latv.1 , dat is , de Spinnekops Kr^ib , met
agt pooten en nog twee knypers , die

donker - Purper zyn , en op de ge-

wrigten roode en geele bollekens heb-

ben.

De grond ^fan de Krab is donker rood

en bruin , met een roode rechte band
,

en twee opgaande dwars -bogten tegen

een , met twee Goude bollen boven aan

weerzyden , en dan nog een boven aan

die twee opgaande bogten , een in 't

midden beneden de roode (Ireep of band,

en onder aan pas buiten die opgaande
bogten nog een grootcr Goude bol-, hoe-

dai.ige men 'er meer aan 't begin van ee-

nige poottn ziet Allede doorns rondom
Zyn Hcmelsblaeuw.

Zy werd noit gegeten, om dat zy ver-

giftig is.

No. 25 y. Vertoond ons ét Katam Jang
Roepa Manoefia , dat is , de Krab , die van
gedaante ah een Menfch is.

Deze is Purper van lyf, zv^;^art van

oogen , neus , en mond
,

geel en zwart

van pooten, Zeegroen van doorns j dog
die twee lange beneden zyn donker
Hemels -blaeuw. Zy werd ook niet ge-

geten.

No. 25Ö. Is de Katam Bidoeri^ dat is,

de gedoomde Krabbe , zoo na de Hemels-
blaeuwe doorns aan weerzyden van die

pooten waar aan zy de knypers heeft

,

genaamd , welke pooten een licht- Pur-

pren zoom aan weerzyden , eengeclewit-

geftipte itreep overlangs hebben , en die

in 't midden met roode doorns , die van
bmnen wit zyn, bezet is.

De verdre pooten zyn Purper , met
een Orangie buiten-zoom , en vertoonen

voor aan 't fcherp einde een donker-He-
mels-blaeuwe verwe

Het lyf is Orangie-agtig , en donker-
groen aan de kanten rondom, vol Oran-
gie dippcl'!, met twee roode en Orangie
kleene bollen , aan weerzyden van 't lyf

een, en met twee zulke valiche, en nog
twee zulke rechrc oogen aan w eerzyoen
van een fpitzen drie- hoek , die rood van
zoomen en Zee groen van binnen is.

Het middel -deel van 't lyf, vertoond
^ich ais twee blacuwc Hainaflen , vol
Orangie en witte Itippcn , en in 't on-
derde een Orangie leggende halve M an.

Deze Harnallèn zyn rondom met licht-
Purpre zoomen bezet. Deze Krab is

zeer lekker om ze te eeten.

No. 237. Vertoond om écOedang Jm- Oedang
bon

., dar is, de Amt'ü.;che GarneeL
., die Amboii.

fchoon Zee-groen van grond , rood van
hairen voor uit, blaeuw, rood, en wit-
gellipt van po 'ten , en midden over 'c

lyf overlangs vol fyne witte fhippels , en
van zoo een band by den Haart voorzien
is , die zig als vier vederen tegen een

,
met geele en zwarte z.^omen , en een
rood bolleken , met een witte flip van
binnen, in 't midden van ieder veder ver-
toond.

Zy is zeer goed om te eeten , en fchoon
van verw.

No. 238 \cx\.ooni am ét Katam Ber-
tandoc, dat is, de gchvornde KrMe.

Bcrfan"^'
Zy IS Zee-groen van lyf, vol Purpcrc doe.

en zwarte halve kringen met witte Itip-

pels aan weerzyden. In 't nridden ziet
men een Orangie half rond met een
zwarten fyncn zoom onder daar opalscen
Hemels- blaeuw Aambecldje , aan weer-
zyden met witte flippen en zwarte zoo-
men , dan weer een Orangie half rondje
met de bogt onder , en 't lyf vol witte
flippen, daar na daar boven op twee rf o-
de bollekens met witte flippen vertoo-
nende , waar na als een Hemels -blaeuw
hartje met witte flippen rondom, en dan
een leggende Orangie halve Maan mee
Purpre dikke zoomen aan weerzyden en
met een fmalle roode boven aan , en een
rood appelken boven dien zoom volgd.
De pooten zyn geel , en blaeuw van bol-
len of knuillen in 't midden, met roode
zoomen, en met blaeuwe knypers over al.

Alle des zelfs doorns tegen 't lyf aan,
zyn fchoon Purper, de oogen zyn rood,
wit van appel , en zwart van omtrek.
De uitllekende horens voor aan zyn ook
rood , en byna als die van een flck , dog
wel zoo fyn j de hairen , die zig agter

vertoonen, zyn ook rood. DitKrabbetje
werd niet gegeten

No. 239. Vertoond ons de Katam
Ongoe Kaki-nja , dat is , de Krabbe met OnM^
Purpre Poutsn. Zy werd zoo na de on- Kaki-nja:

derlle pooten met knypers , die fchoon
Purper van grond zyn

,
genaamd , die

zig verder Zee - groen van knypers, en
de knuillen in 'r midden , en blaeuw van
doorns aan weerzyden , en ook van bol-

lekens opdoen , die zig vyf aan jweder-

Ggg i zyden



VERHANDELING der
410
zyden binnen in de knypers vertoonen.

Uok loopt over 't midden van deze poo-

ien der knypers een overlangzc roode

ftreep, en vorder zyn de pooten Zee-

groen van grond, rood en geel vanknui-

llen, en donker- Hemels -blaeuw voor

aan.
. , 1 „

Het lyf van de Krab is rond ,
als een

Inktte appel , fchoon Purper van grond,

onder niet een vier kant , dat Zee- groen

van binnen onder , en boven met een

rood, wit bellippeld poortje, en aan

wederzyden , onder en boven met Oran-

cie half Maanen , met witte en roode

llippels, alle verkeerd tegen malkandren

metdebogtaangedraeid,bezetis. Lven

daar boven aan weerzydcn vertoonen zig,

als twee Urangie nieuwe Maanen j
aan

ieder zyde een , met roode ibppels er

langs tegen de binnen zyde ,
zynde het

donker van die Maanen Zee -groen ge-

teekend.

Boven aan vertoond zig een rondagtig

Zee -groen kleen lichaam , als een bol ,

die boven wat fpits is , en die ecrll een

roode kring, en dan een geelc kring 'er

om , die vol roode groote ftippels rond-

om is, heeft. De oogen zyn Orangie,

Zee-groen, en rood

Dit is een zeer lekkere Krab ,
en die

veel gezogt, dog zelden gevonden werd.

N° 240 Geeft ons de Katam Saram-

sSr ^ang, d^tis, de Kraeuwel-oiFork-Krabbe

pang. te zien.

Zy is blaeuw van lyf met geele en roo-

de teekening 'er op.

De middelfle lange breede grond, en

al de bollekens , zyn geel , en de om-

trek van 't onderfte van dien geelen grond

is Zee-groen en 't bovenfte rood.

De pooten (dat wel kraeuwels van een

Spinne-kop gelyken) zynPurper-verwig,

en voor aan Zee - groen. De drie vork-

tanden voor uit zyn blaeuw , met roode

Itippcn geteekend.
^

Zy werd noit gegeten , om dat er

eenige vergiftige adevkens in gevonden

weiden.
No 241. Doet ons de Katam Jlnd-

AuS. ƒ/«?, dat is, de Honden-Krab zien Zyis

geel en Orangie van lyf met roode itip-

pen , en zoomen , met een Zee -groene

bol, en nog zulken plek wat hoogermct

een roodcn zoom, als ook zulke fpikkels,

en aan weerzyden zoo een bolleken. De

oogen zyn geel en rood.

De pooten zyn Zee-groen, en de

knuiftcn op de vcrdcelingen rood ; dog

de pooten waar aan de knypers Zee- groen

zyn, hebben een geelen grond.

Deze Krabbe is moy vanteeking-, dog

zy werd al mede zeer zelden gegeten.

" N° 242 Geeftomden Ikan Kamatian^

San." dat is, de doodelyk Vifch, te zien. Hy is

fchoon van huid , die van den bek af tot

den llaart toe, overlangs zwart , en breed
op een fteen-graeuwe of wii-agtige huid
geltreept is , op welke zich tegen zeven,

zwarte ftreepen, zoo veel graeuwe ban-
den zeer cierlyk vertoonen.

De bek is blaeuw , vol fyne tanden ,

de omtrek Purper -agtig , hoedanige
twee groote vlammen zig van onder na
boven toe in den beneden kop vertoonen.

De boven-vin is citroen-geel, fmal, en
geel van zoomen, dog blaeuw, en groot

van doorns. De agter- vinnen en deilaarc

zyn Goud-geel met donker- roode kleene

vlammen i dog de onder-vin heeft twee
groote Hemels- blaeuwe doorns. Deftaart

IS vol, en groot.

De vin tegen 't lyf is ook Goud -geel,

vol fyne graaten , en donker-roode vlam-

mekens , tegen 't lyf een Purper-agtigen

fmallen, een geelen, eenrooden, en dan

weer een geelen band hebbende. En de
vinnen onder 't lyf, beneden die vin, zyn
geel , en met roodagtige graatjens bezet.

Tegen den buik onder is ocïlc wat rood pas

boven de agter-vin.

Het oog IS Zee- groen, de appel zwart,

de omtrek van 't oog fyn zwart , en

dan een breede kring, uit roode en geele

breede deelen , met zwarte dwars-ftrecp-

kens beftaande.

Dit werd de doodelykeVifch genaamd,
om dat , hoe fchoon hy ook van teeke-

ning is, hy egter allen, die 'er vaneeten,

aanltonds zonder dat zy te helpen zyn ,

doet fierven, alzoo 't vergif des zelfs zoo

fnel werkt , dat zy 'er dood , zoo als zy

'er maar van geproefd hebben , by neer-

vallen.

No. 243. Vertoond ons den /(•<?« P;y^«,
^^^

dat is , de Mes-Fifch , om dat hy als een pjfau,

Mesjen gelykt , zynde aan de binnen-

zyde al vry Icherp.

Hy is lang van kop , Purper van fnuit

en oog ,
geel van lyf hier en daar met

Zee-groen, en ook met zulke bollekens,

geteekend , hebbende op 't lyf een fyne

zwarte overlangze ftreep , waar op zig

negen roode kringen , met eenige zulke

Zee-groeneflaeuwerkringen, vertoonen.

Agter uit ziet men twee Zee- groene

doorns ,
(tuflchen welke zig eenig Pur-

per opdoet) meteen leggende halve kring,

en zoo een haak, met zwarte lyften. De
fpitze lange ftaart beftaat uit Purpere ,

roode en geelc banden , die gelyk als ee-

nige langwerpige ruiten uitmaken. Dit

Vifchje werd ook niet gegeten.

N°. 244. Vertoond ons den Ikan Batoe Ikaii

Roepa-nja Sa-Tong, dat is, deKlip-Fifchy Batoe

die -dieieen vat gelykt , zynde rond , bol, ^°^P*"

en ais een vat van lyr. Tong.

Zyn voorlyf en de kop ten deele

rdie een zwarte plek pas boven 't oog
^

heeft)



JUt/i ^^^n^rmaa /i^u/ty
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Ongf.meene VISSCHEN van AMBOINA. ^tt
heeft) isfchoon-Purpen dog 't lyfGoud-
geel, met roode fyne ftaande bieederuit-

kens, hier en daar met roode en donker-

Ikan

Ifap Ba-

toe.

blaeuwe bollekens geteekend. Over 't

!yf loopt , tot fcheiding van 't voor en

agter-lyf, een blaeuwe dwars-llrecp.

De Ihuit is van binnen donker-Hemels-

blaeuw, boven rood, en tuflchen 't oog

zwart , het oog is Zee-groen , de appel

zwart, de buiten-kring eerft fyn-rood,

en daar na nog een Zee groene.

De vin regen 't lyf is licht-Zee-grocn,

aan 't eind tegen 't lyf Hemels-blacuw

,

en rood, en daar onder volgen dan mal-

kanderen, dan een Zee-groene, dan een

geele band , die zoo tot onder toe
,

wat fchuins afgaan. Onder die vin ziet

men fmalle Zee-groene vinnekei s ; hoc

danig van verw ook de rood-gedoornde

boven-vin isj dog beide de agcer-vinnen

beflaan, de bovenfte uit vier , en de on-

derlte uit drie Hemels -bkieuwe , en ap-

pelbloe^eme breede banden.

Het einde van 't lyf is Zee-groen met
een blaeuwen ^wars-band 'er boven, en

een rood bolleken in 't midden. De
doornen tegen den buik aan zyn blaeuw.

De ftaart is Purper , rood en fyn van

graaten, Zee-groen van agterzoom.

Het is een zeer lekker Vifchje.

N°. 24f . Vertoond ons den /ka» Ifap

Batoe , dat is , het Klip - Suigertje. Een
moy en lekker Vilchje, van fatzoen even

eens, als een kleen Pampus- Vifchje ;

dog geel van kop, die een breede d wars-

vlam maak , dan verder van lyf Purper

en geel is, waar op meneerlleenbreeden

dwars-band, die Purper , tuflchen twee
blaeuwe lyiten is , dan zoo een fmalle

geele , dan weer een Purpere , een wei-

nig breeder , als de geele , dan weer een

fmalle geele , en dan een heele kleene

Purpre band ziet, die alle tuflchen blaeu-

we zoomen flaan > waar na nog een Zee-

groene dikke dwars-band tufll-hen twee
blaeuwe zoomen, en een geele, met een

roode buitenzoom volgd , na welke men
een flieert ziet , die zich als een dikke
opene kelk , die Zee-groen tot over de
helft is , vertoond , hebbende dan een

rooden gebogen leggenden zoom , en weer
een citrocn-geelen die wat breeder is, 'er

tegen , en dan eindelyk een lichte Pur-

pre fraanje , die zig ook aan de agter-

vinnen van buiten vertoond.

De boven-vin is boven aan licht-Purper

met een lange ftreek buiten den Vifch bo-

ven henen, en verder is de vin Zee-groen.

De beneden agtcr-vin is gcbandeerd Zee-
groen en citroen -geel. De vin tegen 't

lyf is Zee-groen
,

gclvk ook 'er onder
,

dog zwart tegen 't lyf

Van den bek af, die blaeuw , en Zee-

groen is , loopt eerft een Purpre ilreek

na de vin tegen 't lyf, met zwarte zoo
men

, en onder langs de geele wamme
een Zee-groene ftreep.

Het oog is ook Zee- groen. Purper en
zwart-agtig van appel, en met eenfynen
zwarten buiien-kringomzer. Van 't oog
na beueden loopt een roode en zwarte
doorn , en ten deelen 'er boven , ten dee-
len tuflchen den bek, ziet men nogeeni-
ge zwarte llreepen.

N°. 246. Doet ons den Ikan Soivtngii
ji^

BoentalEkor-nja, datis, denToover-l^tiJo SoJ^ng-
met den rond. n Haart ^ zien. gi Boeh*

Dit is een cierlykfraey Vifchje; dnir*t
taj Ekor-

't werd vanden Inknder,hoewel heranuiis
"'^'

goed is,om zynToover-naam nu l gegeten.
De kopisgeel, rood, Hcmeis-biaeuw,

en Zee-groen j de bek is ook Zee-groen
vol zwarte fyne tanden

, gelykende wel
dcnklaeuw van eenScorpioen. Boven op
den kop liaan Hemels - blaeuwe korte
doorns. De boven-vin is Zee - groen en
appelbloezem van banden , Purper en
blaeuw gedoomd > en de eerde lange
doorn is Hemel-blaeuw. De agter- vin-
nen zyn rood en Purper gebandeerd met
twee lange Zee-groene buiten- Iteekels

,

blaeuwe onder- , en met citroen - geele
buiten-zoomen.

Het oog is een rad , dat Hemels-
blaeuw, geel, en meteen rooden appel
geteekend is.

Het lyf is geel , vol roode kromme
boogen over dwars over 't geheel lyf
gaande. In de geele wamme ziet men
drie roode bollekens , beneden de vin te-

gen 't lyf, en een daar boven.
De vin tegen 't lyf is als een ronde

waejer, fchoon-licht- Zee-groen met roo-
de gebogene dwars- banden , en ook zul-
ke regte flreepen of graaten , die tegen 't

lyf aan Hemelsblaeuw zyn.

De twee baardjens beneden zynen bek
zyn ook van die zelve verwe , en zyn
vinneken beneden de wamme is rood. De
ftaart is licht Zee-groen , als een ronde
Japanfche waejer met vyf dwars-boogen,
die van 't lyf af al hoe langer hoe groeier
na agter toe werden. Ook ziet men in

't eerlle perk een rood bollekcn naaft aan
den ftaart , in het tweede twee, en in 't

derde drie bollekens.

No. 247. Zicnwy den IkanGaropa On- ii<jn

goe Biroe , dat is , de Purpe en blaeuwe Garopa

,

Ganopa-Fifch. Deze is een voet
en zeer goed van fmaak ; blaeuw-agtig
van kop en lyf, vol donker- roode bolle-

kens en ovaaltjens , en met twee geele

overlangze breede ftreepen , die daar me-
de ook geteekend zyn.

De bek is van binnen blaeuw , bene-
den licht appelbloezem , en onder het

oog hier en daar met Purpre en roode
vlammekens bezet.

Ggg 3 Alle

groot, 0"ëoe



4ii VERHANDELING der
AUc de vinnen, en de fleert (uitgeno- i

het einde toe, zynroodi dog in de boven

men beneden de middel- vin die donker-

blacuw zyn) VLTtoonen zig licht- Purper,

zynde alle met donker roode bollen, uit-

genomen de vin tegen 't lyF, en die 'er

onder Itaar, bezaeid.

De boven -vin heeft voor aan lange

zwarte doorns tot de helft der 7.elvc-, dog

de onder-agcer-vin heeft maar ecnc zwar-

ten grooten doorn voor aan.

N°. Z48. Vertoond ons den Ikan So-

ivraggi llitam Mams , dat is , de bruine

gi Hitam foirjer-Fifch. Deze is bruin van kop en
Manis

vin vertoonen zig zwarte bollen
,
twee

Ikan

Sowansi-

in 't eerfte perk, in 't tweede een zwarte
kleene vlam , daar na weer twee bollen

in 't derde perk, dan weer zoo een vlam-
mekcn in een perk , en dan in ieder perk
een zwart bolleken.

Het oog is bruin , hebbende een

zwart-agtige Har tot een appel. IJoven'c

oog Ila.ui naait malkandren negen Hemels-
blaeuwe doorns. De agter - vinnen zyn
Zee -groen van grond en rood van zoo-

men. De vin tegen 'c lyf is flets Zee-

lyf, Purper en rood van dwars-boogcn groen, van binnen vol geele dvvars-boo-
" ' " gen, en met zulke regte, dat als xekere

pcrkjens maakt in ieJer van welke ook
een zwarte vlam of bol ftaat. Deze vin

is als een groote ronde Schiider-palet, of
wacjer met met een zwanen buiten-zoom.

De Haart is langwerpig rond , en vol j

Peers-agtig, en Purper-agtig van verwe,
met vyffyne zwarte d wars-boogen , die

over 't geheel lyf tot den ftaart toe

De bek is van binnen geel , vol zwar-

te tanden , en boven den bek vertoonen

zig vier zwarte doorns , en daar na een

Purpre vin vol lange zwarte doorns tot

het einde toe. De agtcr-vinnen zyn ook

zoo Purper- verwig i
dog rood van bui-

ten-zoom.

Zyn oog is wit , en de appel donker-

Zee-groen, met vier roodedwars-ftreep-

kens.

De vin tegen 't lyf, en de ftaart (die

twee-kluftig isi zyn licht Zce-groen, en

de vin tegen 't lyf heeft dicht 'er aan een

witten b.md.

In den kop vertoonen zig drie zwarte,

en in de wamme twee roode bollekens.

Deze Vifch is een lekker Stekel-baarsje j

dog geen Inlander wil 'er af proeven.

Ikan "^o- 2'49- Doet ons den Ikan Papocw.z

Papoewa Djantan , dat is , het Manneken van den

Djantan. Papoefchen Vifch befchouwen.

Het is donker van lyf, beneden geel-

agtig -, en boven met veelc donkere He-
mels -blaeuwc fmalle vlammen, tot 't

halve lyf loopcndc, geteekend. In^tbc-

nedenlyf vertoonen zig een vinger van

een, van voren na agteren toe , vier roo-

de bollekens.

De bek is van voren donker - Hemels-

blacuw van binnen (hoedanigc fmalle

vlammen ook van boven over den kop
loopen) met een roodcn zoom rondom,
die in 't midden over dwars loopt. Alle

de vinnen , en de Ilaart , zyn licht Zee-

groen ; hebbende de vinnen tegen 't lyfeen

roodcn fchcy-zoom, en de ftaart zooccn
rooden aan 't emde.

Het is een goede fmakelyke Vifch.

'No. 2 f o. Vertoond ons den Ikan So-

wanggi Paroe Pafoe Ekor-nja , dat is , de

Tüover-Fijch met de Paarfche ftaart.

De kop , en 't lyf, is donker -bruin

(beneden wat lichter) vol vlammen, bol-

len , en gcbogene ftreekcn , als of 't een

zwart-gcvlamdc Tyger was.

De bek ziet 'er als de klaeuw van een

Scorpioen, die vol roode tanden is, uit

De vin by de wamme , en de boven-

vin, met haar zwarte groote doorns tot

Ikan

Sowang-
gi Paroe

Paroe

Ekor-nja.

na agteren toe vergrooten , en met vyf
zulke regte ftreepen

, (dat al mede als

eenige perkjens 'er opmaUkt , ) die een

roodcn buiten-zoom hebben, geteekend.

Niemand durft dit Vifch je eeten.

N°. 2f I. Vertoond ons den IkanEloCy
jj^j^

dat is, de fcboone , oi fraeje Fifch. Dit EIoc,

Vifchje , fchoon fraey genaamd , is

egter in zich zelven juift zoo heel fraey

niet. Het is blaeuw en wit van kop en
lyf, zynde op den kop met zwarte ftrce-

ken, en op 't lyf met geele kleene halve

kringetjes geteekend. De vinnen, en de
ilaart zyn geel , de boven- en onder -vin

ageer zwart van graaten , en Purper van
bo.en-zoom ; dog de boven-vin is fterk

gedoomd tot 't einde toe , en zwart van
doornen.

Het oog is Zee-groen , de appel wit,

en de buiten -kring zwart. De kop is

rond, en fraey groot
,
gelvkende wel wat

na een Dolfyns kopje. Het is goed om
het tot Water-Vifch te gebruiken.

N°. 2fZ. Geeft ons den Ikan "Tandoc \\xa

yang jidjaib , dat is , de Vifch met zyn Tandoc

wondej-lyken Hoorn te zien, hebbende een Jang Ad-i

donk eren Hemeh-blaeuwen hoorn, als een '*' '

Olifants-tand , die van 't oog na buiten

over den fmiit zig met een zwarten boven-

zoom vertoond , en die hol met de punt
voor na boven legt.

Deze Vifch heeft overlangs op zyn lyf,

van den kop af tot den ftaart toe , een Pur-

per -roode breede ftreep , om 't bqven-
en 't ondcr-lyf van een te fcheiden , met
een Purper-rooden drie-hoek tot fcheiding

van den ftaart , al welke ftreeken zwarte
zoomen hebben.

De kop, en 't boven-lyf, is bruin van

verw, en op den kop vertoonen zig ver-

fchcide Purper-roode trekken, zoo, die

dienen om den zelve van 't boven- en on-

der-
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der lyf te fcheiden , als die 'er van 't oog
'na den bek ( die van biainen geel en rood

is) over benen loopen.

Het oog is Zee -groen , en óc appel

zwart. Pas buiten *t oog, na 't lyf toe,

is een Purper - roode halve 'kring , met
vyf geele. zwartgczoomdc bollckens 'er

tegen aan.

Het boven lyf heeft vyf zulke roode

boogcn van den rug af tot de middel-

ftreep , en in ieder van de boogen , die

onder de twee boven-vinnen komen, een

geeien en rooden bol j van welkedemid-

dellle de grootlte zyn.

De vin tegen 't lyf i, en die 'er onder

,

zyn ook geel , en zwart van graaten
,

hebbende die tegen 't lyf een rood bandje.

Het onder - lyf is gefchubt en Zee-

groen , hoedanig ook de grond van de

twee-boven- en de agter-onder-vinne is,

allede welke Purper- roode boven-zoo-

men en zwarte graaten hebben. Ook is

voor en agter aan ieder de2.er drie vinnen

(en voor al ^n de twee bovenlte) een

groote donker-Hemels-blacuwe doorn.

De flaart is cierlyk , byna als een pa-

let, of als 't voorite rond van en raket,

licht-Purper-verwig, met negen fchuin-

ze overlangze fyne zwarte ilreepèn , en met
een geeien breeden ronden agter-zoom,

waar op vyf roode bollen ftaan. De om-
trek van 't lyf onder en boven is een fync

zwarte ftreep.

Het lyf is vol bogten , en als een flang

gebogen. Het is egter een zeer goed
Vifchje, om te ecren.

Katam ^°- ^ï"? • Vertoond ons den Katam Jarig

Koening Bntiris Sedikit , dat is , de geele

Koening, eenigztns bedruppelde Kr.tb. Het geheel
^'"'''* lichaam en de pooten Zyn Goud-geel , en

bruin rondom. Op"'t lyf ziet men drie

jfchoone Purper-roode druppels met don-

ker- groene kringen , ieder ontrent een

Jan

'Sedikit.

nagel groot > dog dehovende wat kleener.

De twee groote doorns aan wederzy-

den i tuflchen de twee agterfte pooten

,

als ook de knypers voor, (die van binnen

aan weerzyden met drie Goud-geele bol-

lekens bezet zyn) en de kring van de

Zee-grocne oogen zyn Purper- verwig >

hoedanig ook het breedcder agterfte poo-

ten is; die over al aan weder-zyden, ge-

lyk ook de verdere pooten met Zee-
groene zoomen en dwars -banden bezet

zyn, hoedanig ook alle de korte doornen

voor en ter zyden 't lyf van verwe zyn

,

uitgenomen de twee groote, die by de _
öogen voor uit fteeken , die blaeuw, en

1
gebogen Zee - groene b<x)gen ^ met:

hcht- Purper en wit. De knypers-poo-
ten, (en ook meeft alle de andre) hebben
by de knuillen agter (dog de andre poo-
ten

, maar op drie plaatzen) appelbloezcme
vlekken of rondeelen met Zee - groene
zoomen, die tot fcheiding der leden die-
nen.

Het is een fchoone en lekkere Krabbe,
om ze te eeten. Ook kan men over de-
ze zoorte verder zien , wat 'er de Heer
Rumphius in zyn Jmhonfchs Rariteit-Ka-
mer van aanteekend , alzoo hy over deze
zoort ook handeld.

N°. 1^4. Vertoond ons den Ikan Pifau w,^
Gala Roepa-nja , dat is , de Mes-Fifch , Pifau

die de gedaante van een haak {te iveten ag- G-ila

ter aan) beeft. Deze is verder van verw , '^j'^^P*'

en fatzoen even eens als de Mes- Viich.
N°. Z43. befchrcven, uitgenomen dezen
haak

, en dat de twee agterfte doornen
hier blaeuw, en daar Zee -groen zyn.
Ook is deze ft:iart Zee -groen en geel ,
daar de andere gcbandeerd is.

No. i)-j-. Doet ons de Oedang Pafir oedang
Laoet., dat is, de Zee-Garneel , die zich Pafir-

in 't Zand onthoud^ zien. Laoet.

Zy is mede by den Heer Rumphius in
't voornoemd werk van zyn Ed: al be-
fchreven ; dog deze is ongemeen fraey
van verwen, en daarom hier ingelafcht.

Al de buiten-doornen vooraan den kop
zyn iicht-Purper, hoedanig ook de krin-
gen ïn 't midden van 't lyf, tufTchen de
oogen en 't agter-lyf, gelyk ook zoo de
^oomen van alle verdre geele doornen aan
weerzyden tegen 't lyf zyn.

Pas binnen die Purpre doornen voor
vertoond zig aan wederzyden een breeden
ronden geeien grond , waar op zig vier
Purpre groote halve kringen

, die aan
weder zyden van 't lyf beginnen , en in
't midden te zamen komen , zynde ieder
voor op van een rcyc Zee -groene door-
nen voorzien, vertoonen.

Pas boven de oogen heeft men korte
roode doornen , en aan wederzyden van
ieder oog als een leggende Purpre halve
Maan met een Zee- groenen zoom , boe-
danigen zoom ook midden over 't lyf
overlangs tot halver weg loopt, die van
daar af tot beneden toe rood is , over-
welk einde van die Zee-groene overlangze
middel-ftreep een roode dwars-boog over
't ganfch lyf, (gelyk 'er nog een zpö
op 't begin van die roode ftreep is) mei:
de bogt ieder na agteren toe ftaat , te-

aan nog elf anders -
gen welke bogten

een zwarte ftreep of twee in 't midden
hebben.

De drie middel - pooten aan wederzy-
den zvn aan haar einden , ontrent een

duim-brecd donkcr-Hcmels-blaeuw.

Agter tegen 't lyf aan is deze Krals

Zee-groene bollekens in ieder verdeeling,

en mede dwars over 't lyf gaande , zig
zclvcn vertoonen, zynde de ftaart verder
Goud- geel, met Zee-groene en licht-

Purpre Ichuinfte frnalle bogten , die als

zoo veel vcrfcheide banden maken.

Oois

1
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Ook heeft men nan ieder zyde van den

ftaart een rood bollekcn op een Purpren
grond, hoedanig ook de vervv van ieder

doorn aan 't einde, welker binnen-zoom
Zee-groen en de buiten-zoom zwart is.

De oogen zyn van binnen als raderen

,

uit twee roode en twee donker- Hcmels-
blaeuwe breede blokken , die tegen mal-
kandren over(l:aan , beltaande. De ap-
pel is Zee-groen , met een v^fitte Hip ; j

maar om het oog zelf vertoond zig een
roode Star.

No. 2.f6. Vertoond ons den Ikan Mole
Jang Tadjam , dat is , de fcherpe Mole-

. „ Fi/cb. Deze heeft een fcherpen langen
Tadjam. geel en rood gevlamden bek , die boven

voor uitfteckt.

Men is gewoon denzelvcn in te leggen,
en tot een zeer goeden voorraad op Zee,
alzoo hy zeer goed van fmaak , en by
ieder een gewild is, mede te nemen. De
kop is boven Purper in 't midden donker-
blaeuw, en onder citroen -geel met drie

roode boilekens naaft een op 't geel , en
een boven op 't blaeuwe. Over 't lyf
loopt van den kop af tot den flaart toe
een Purpre en witte ftrecp , die aan de
beneden-kant wit is, De wamme is rood
en blaeuw gebandeerd.

Het lyf is donker-Zee-groenj rood en
wit «emarmcrd, hoedanig ook de twee-
kluftigc ftaart , die met een roode band
van 't lyfgefcheiden is. Het oog is rood,
de appel blaeuw , en de Hip 'er in rood
en wit.

De boven-vin voor is geel , en geheel
rood-gedoornd. De agter vin is Purper,
met fyne zwarte graaten. Tufichen de-
ze voor en agter-vin is een groote blaeu-
we doorn uitlleekendc.

De vin tegen 't lyf, en 'eronder, zyn
geel met zwarte graaten , hebbende te-

gen 't lyf een roodenband} dogdeagter-
fte beneden-vin , die ook geel is , heeft
een rooden zoom.

No. zf7. Doet ons den Ikan Peniop
Nafiri , dat is , den Trompetter. Een heer-
lyken Vifch van fmaak , en zeer fchoon
van tcekening bcfchouwen. Hy is een
groote voet lang.

De kop is donkcr-Zee-groen vol roo-
de dwars -ftrecpen. De bek is van bin-
nen Purper , hoedanig ook zyn breed
oog , met zyn geele appel is. De bui-
ten-omtrek van den bek is rood , waar
agter een zwarte band met een fmallen
rooden zoom komt. Boven by den fnuit
die als een groot mondftuk vaneen Trom-
pet is, loopt de kop wat ingebogen op.
Het lyf isgraeuw, met negen zwarte

overlangze breede flreepen ; dog in 't

midden tegen de vyfde met nog een
flaeuwe geele ftreep getcekend.
De buik, en 't onder- lyf, is licht-

EL ING DER
Zee-groen Purper en wit gemarmerd,
hebbende van den kop na de wamme een
zwarte dwars- llreep

, en van daar na dé
onder-vin zulk een halve kring
De vin tegen 'tlyfisdonker-Zee-groen

met vyf Purpere overlangze Iheepen
,zynde de zelve dicht tegen 't lyf geel met

twee fmalle roode dwars-bandcn
De boven-vin, en die 'er onder, Cwaar

aan zig m 't midden wat appelbloezem
vertoond) is lang

, fchoon -Zee -groen,
met een citroen-geelen zoom

, en tondef
doorns

, of graaten , en gelyk 'er langs
den rug een breede zwarte zoom loopt ,alzoo IS de buik met een fmallen bezet
De onder-agter-vin is geel , rood van

bu.ten-zoom
, zwart en fyn van graaten

Aan 't emde van 't lyf is een geelê
fchey-band met drie roode bollen naaft
malkandren

, hebbende een roode lyll
en dan nog een zwarte aan weerzyden'
De flaart is Ichoon Purper, zeer wyd en
cherp, als een groote halve Maan, uit-
loopende. Na 't Purper ^olgd een ei-
troen-geele fyne, en dan een breede licht-
Zee- groene halve Maan, met een fynen
zwarten zoom en citroen-geelen fraanjc.
N° 2f8. Vertoond ons den /X'^//v5/i./,

dat IS, ^^ Opblazer. Een vergiftige r?=''^'Vifch, d.eegter, voorzigtig behandeld '

zynde, zeer lekker van fmaak h
De kop gelykt wel een Ofle- kopje

met drie blaeuwe horenkens. De muil
IS voor aan boven Zee-groen, beneden
Purper, en verder geel, rood, gevlamd,
en bruin -geel van grond.

Het oog is een blaeuw en Purper rood
rad uit vierblokjensbeftaandej hebbende
een Zee-groenen appel. De kop is van 't
lyt, meteen blaeuwe ftreck gefcheiden.
Het boven lyf (dat bruin is) is van 't

onderlyf (dat geel is) door een blaeuwe
overlangze ftreep afgezonderd. Van den
rug loopen Zee -groene fmalle vlammen
tot de middel -ftreep , en daar van daan
weer zulke andre en langere dwars-vlam-
mcn over den buik. De boven-vin voor
IS geel

, met Zee -groene doornen De
agter-vin boven is blaeuw, met een gee-
len band , en roode graaten.
De agter-vin onder is Purper, met een

zwarte en een citroen-geele lyft.

^

De (taart is met een blaeuwen band van
t lyf gelchciden

} dog verder geel en
Zee - groen overlangs gebandeerd

, heb-
bende fyne zwarte zoomen

; gelyk ook
't ganfch lyf onder en boven zoo ge-
zoomd is.

°

IS de Goude Vifch , die Goud -geel van Am2
iyl-is, met een roode dwars-ftreep over
de kop, en zulke roode vlammen over 't
lyf IS, zien. Deze heeft een kleen geel
kopje, een rood bekje , een Zee-groen

oog.
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Ikan

.oog , zulke vinnen (die roode buiten-

zöomen hebben) en zoo een Haart.

De vin cegen 't lyf heeft een loodcn

band by 't lyl^". Dit is een lekker Vifchjc

.N°. zöo. Vertoond ons den Ikan Berka-

Berkaki. ki i "^^^ is, de Vifch met een Povt ^ die

zeer wonderlyk , en wccrdig is van ieder

een gezien te werden.

Hy is Zee-groen van bek , blaeuwag-

tig van kop, met drie roode bollekens by
't agterhoofd boven malkandren , en met
eenenroodcn beneden Itreek, en met een

geelen trek pas 'er boven geteekend
,
gelyk

zoo ook de Tcheiding van 't hoofd en lyf is.

-Voor op de kop ziet men vyf roode kor-

te doornen.

Het lyf is bruinagtig - geel met geele

blaeuwe, en roode fyne en breede vlam-

men , en met negen Zee - groene bolle-

kens hier en daar bezet.

De vin tegen 't )yf is Zee-groen met
een roode overlangze ftreep , en tegen 't

lyf Zee-groen en blaeuw.

De poot , die vlak onder deze vin

komt, is geef met een overlangze roode

ftreep, vol roode fchrapjens aan weerzv-

den- } dan met een Zee - groene finaïlc

dwars - band , en dan ziet men onder als

zes korte ronde blaeuwagtige vederen
,

voor met een Zee -groene lyft aan ieder,

en ieder nog meteenroodenfynenbuiten-

zoom, die te zamen deze pootuitmaken.

De boven-rin is Zee-groen vol gecle

doorns met een roodcn boven-zoom , en

een breeden rooden zoom onder.

De agter- vinnen , en de ftaart zyn

overlangs Zee-groen, en blaeuw , breed

gebandeerd met fyne roode zoomen ; en

de buiten - zoom van alle drie is citroen-

geel} dog de onder- zoom van de agter-

boven-vin rood.

Het oog is Zee - groen , dog de appel

,

en de gegolfde buiten-omtrek, rood.

Het is een goede, en aangename Vifch

van fmaak.

., ; No. 261; Doet ons den Ikan Telor ,

Telór. dat is , At Ey-Fifch, zien. Het gelykt

'wel een kleen Trompetterken met zyn

bekje , hebbende als een kleen blaeuw-

agtig Olifants-kopje, en een lyfje, dat

zwartagtig met geele fyne ftreeken, hoe-

danig ook de bek van binnen is. Op 't

lyf ziet men hier en daar zeer fyne geele

en roode vlammekens , en in 't midden
een groot langwerpig overeind ftaande

wit ey met een rooden zoom, waarnade
Vifch genaamd is. Het oog is Zee-groen

,

de omtrek rood, de appel wit.

De boven- vin is Zee-groen, rood ge-

doomd met een geelen onderzoom , dat

de verw van de agter- vin is, die een roo-

den buiten-zoom, en Zee-groene fraanje

heeft.

De vin tegen en onder 't lyf is

III. Deel.

geel met een rooden band tegen 't lyf

,

daar zig onder nog twee geele en twee
Zee-groene fmalle banden vervolgens,
dan een Zee-groene , en dan een gecle

j

tegen een vertoonen.

De onder-vin is Zee-groen , rood van
buiten-zoom , citroen -geel van fraanje,

zwart van graaten , dog de doornen pas

'er boven zyn Hemels-blaeuw, hoedanig
ook de ftaart is, die onder en boven een
rooden zoom , en aan 't einde een Zee-
groene fraanje heeft , zynde vol zwarte
graaten , en als een open waejcrtje van
gedaante. Het is een byzonder lekker
Vifchje.

No. 162. Doet ons zien den Ikan Kar- Ikan

bauw Jang Baducri , dat is , de gedoorn- Karbauvy

de Buffels of Offen- Vifch. Deze werd
J'^^/^g^j^

zoo na zyn Oflen-kop , met twee roode Bczar.

fcherpe doorns 'er op, van welke de mid-
delfte voor al als met een bult op 't lyf

uitfteekt, genaamd.
De fnuit is rond , Purper-verwig met

een rood en blaeuw kruis in 't midden j

en met een breeden blaeuwen kring 'er bui-

ten om.
De kop , die ingebogen fchuins op-

loopt, is geel en bruin , met drie over-

langze fyne zwarte ftreepen na de oogen
toe, en vol zwarte ftippels geteekend.
De oogen zyn geel, de buiten -kring
blaeuw , de appel rood , en de ftip zwart.

Het lyf en de rug zyn vol Zee-groene
j

witte en zwart-gezoomde fchubben.

De doornen onder tegen 't lyf (waar
na hy genaamd is) zyn Hemels-blaeuw,
en rood van binnen zoom. De vinnen
(hoedanige men 'er agter een boven en
een onder ziet) en de ftaart zyn citroen-

geel , die alle drie onder tegen 't lyf

een roode en Hemels - blaeuwe plek , en
zoom hebben j dog de ftaart is met een
rooden buiten-zoom vercierd.

De vin tegen 't lyf is licht -Purper ,

en tegen 't lyf geel , met een roode en
zwart-gezoomde band. Het is een aar-

dig geteekend , en een zeer lekker
Vifchje.

N°. 263. Vertoond ons de Kalos Laoti Kahoi

Jang Bezar^ dat is, de grooteZee-Kabos ^ Laoet

een zeer fchoone Vilch van teekening , J''"S

die ongemeen lekker van fmaak , van ""'

lengte en dikte als een matige Harder, of
als een groote Haring is.

De groote muil is geel en Zee - groen
gebandeerd , met een rooden Imallen zoom
van agteren. De kop is boven voor aan

Purper, en ook na beneden , dog by de

wamme is hy blaeuw ; en anders is hy
verder Zee-groen, Purper, en blaeuw;

dog boven agter aan , of tegen den rug

aan
,

geel. Op het blaeuw van de plek
,

die tegen 't oog aankomt ( zynde rood-

gezoomd, gelyk ook al de andre verwen
H h h van
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van de kop zulk een zoom hebben ) ziet

men een geele en roode bol , op de Pur-

pre plek 'er pas beneden twee geele en

Zee-groenc , en op de Zee-groene plek

,

pas 'er beneden daar tegen aan ziet men
twee geele boUekens verdeeld ftaan.

Hei oog is Zee - groen
,

groot , ook

Vermiliocn-rood van appel , daar bene-

ven ook geel en breed van buiten- zoom.

Het geheel lyf over is de V'ifch boven

en onder bruin -geel , dog in 't midden

zuiver geel. De kop is van 't lyf gefchei-

den met een breede Purpre Iheek , met

een rooden zoom , en met twee Zee-groe-

ne vlammekens , daar zoo een bolleken

in 't midden is.

De vin tegen 't lyf is flets -donker-

groen met fyne zwarte graaten , van

fatzoen als een palet , en Orangie tegen

't lyf met een roode zoom bezet , en be-

neden deze vin ziet men vy f citroen- geele

vlammekens als flangetjes.

Tegen 't boven-lyf vertoonen zig ver-

der negen Purpre plekken met roode

zoomen , als of 't kleene Zadclkcns wa-
ren , zynde in 't midden geteekend , 't

naaft aan de kop met een Zee groen bol-

leken tuUchen twee zulke vlammekens.

Beide de naalle daar aan ieder met een

vlammeken onder , en een bolleken bo-

ven , dan 't volgende met een vlamme-

ken boven, en een boUcken onder, in 't

naaft 'er aan 't bolleken boven, op 't ze-

vende en agtfte de boUekens onder de

vlammekens, en op de twee laatfte ver-

toonen zich maar twee Zee-groene bol-

lekens, zynde alle de boUekens en vlam-

mekens met Zee -groen. Beneden ver-

toonen zig zeven zulke Purpre Zadclkens

met Zee-groene gevlamde zoomen , met
een Zee-groene bol midden in ieder , en

met een blaeuwe rondagtige breede rood-

omzoomde plek 'er op , met een Oran-

gie vlammeken in 't midden.

De ftaart is door een Zee-groenen fmallen

band van 't lyf gefcheiden, beftaande uit

vier Purpre en drie blaeuwe overlangze

breede banden , op ieder van welke drie

Goud -geele boUekens ftaan, uitgenomen

op de derde van de linker, en op de twee-

de en derde van de rechter- zyde. De vin

onderde middel -vin is groen en zwart,

van gedaante als een tand.

De boven-vin is zeer lang , fchoon-

Zee-groen, en met twintig Vermiliocn-

roode doornen bezet , tuftchen ieder van

welke twee doorns zig twee zulke roode

boUekens, en daar na in 't volgende perk

'er weer twee vertoonen ; dog in 't derde

is 'er maar een , dat zoo vervolgd tot op

de vier laatfte perkjens na , daar 't eerft

'er twee, 't volgend een , en dan devcr-

dre twee ieder twee boUekens , alle bo-

ven malkandren ftaande, hebben, zynde

de onder-zoom van deze vin Orangie.
De onder- vin is ook lang; dog korter,

als de bovenfte , blaeuw van grond, en
geel van doornen die veerthien in getal

en ook lang, als de bovenfte, zyn.

N". i6^. Vertoond ons den /kan Me- ij^j^
rangkauw dl Pa/it y dat is, de Zand- Krui- Jang

per , die wel wat na een van de lootsjens Merang

van de Haey gelykt.
^^^^^^^Hy is Zee-groen , rood , en geel van

*

kop boven , in 't midden , en by de Zee-
groene oogen met roode en witteappels,
wit, vol roode fpikkels, met twee Zee-
groene kleene vlammekens boven > en
twee beneden de oogen. Dog in 't mid-
den is een geel middel -fchot met roode
zoomen , en zulke fchrapjens van binnen
op 't geel.

De voor -vinnen zyn geel, fyn rood
geftreept op 't geel , en Zcc-groen ge-
bandecrd j met een rooden buiten-zoom,
en een zwarten fynen binnen -zoom bezet.

Ook is de ftaart van grond Zee-groen,
hebbende een overlangze Purpre ftreep,

en daar tegen aan wederzyd(Si dan een Zee-
groenen , dan een geelen rood-gezoom-
den fchuinzenband, aan weeriyden tegen
een komende. Ook is 'er een Purpre
buiten -zoom aan weerzyden , die zeer

fpits uitloopt , met een fync geele

fraanje aan wederzyden. Beneden heeft

men ook nog twee Zee-groene vinnen.

Op hel lyf (dat aan de eene kant bruin
met witte, en aan de andre kant geel en
bruin vol roode ftippcls is) vertoonen zig

als nog twee-rood-gedoornde Zee-groene
vinnen. Dit Vifchje werd nu en dan
ook wel gegeten j dog het is zeer droog
van fmaak.

N". 26f . Geeft ons den Ikan Kipas, ^.^^^

dat is , de IVaejer - Vifch ; zoo , om dat
^*'*

de ftaart zich als een fraeje geopende wae-
jer vertoond, genaamd, te zien. Deze
waejer heeft een bloed - roode buiten-

zoom , loopende aan weerzyden wel een
halve vinger lang nog buiten uit. Ook
is aan 't einde een fyne Zee-groene fraanje.

Verder beftaat deze ftaart tegen 't lyf

uit een blacuwagtige fmalle fchey-band,

waar tegen een roode langwerpige breede

vlek van 't lyf, met een fyne witte zoom

,

en een wit en zwart vlammetje in 't mid-
den, komt. Het onderfte van de ftaart

is Orangie-agtig tot half wegen , dan is

zy dooreen zwarte dwars-ftreep, en dan
verder tot de roode fluit- band agter met
een witte grond , vol roode fyne regt-

opgaande ftreepkcns , als veilingen vao
een rad , met fyne kleene roode ftreep-

kens tuftchen de zelve in , van de andre

verwen , dat te zamen als een Waejer
uitmaakt, onderfcheiden.

De Vifch zelf is een fraeje lekkere

Purpre Parapus- Vifch, vol geele en fyne

witte
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witte boogen onder en boven , die over ' boogen met ? a 4 cverlangze blaeuwe
't geheel lyf als een vlam

,
gaande over

[

Itreepen tuffchen ieder twee boogen , en
een overlangze geelc gebogen Itreep, van ' onder tegen ieder blaeuwe llreep twee
den rug tot den buik toei, henen loopen.

j

roode boUekensj dog tegen de drie mid-
Ook ziet men hier en daar nog witte

I

dclite ondeilte verdeelingen tegen den
Ibeepkens tulTchen beide die vlammen na

buiten toe.

De kop beftaat uit geele zwarte en

Purpre dwars- vlammen tegen een , en
de bek is kleen , rood , en Zee groen.

De vin tegen 't lyf is ook Zee - groen

en rood , en die 'er onder alleen Zee-
groen. De boven-vin is Zeegroen , en
ook zoo van fraanje agter daar, en bene-

den } öok is zy vol röode doornen j hoe-
danige men 'er beneden mede drie tegen

den buik, als of het tanden waren, ziet.

N?. 266.. Vertoond ons den/kan Batoe

, en üit fmalle Purpei:

dwars -banden. Het oog is Zee noen

.

en de llip

buik aan is

leken.

De boven en onder - vinoen zyn licht-

Purper met een Zee-groenen buiten-zoom^
en een zwarten fynen onder.

De Itaart is een rond waejertje, He-'
mels-blaeuw onder, en licht- Zee-groen
na 't einde, met fyne zwarte graaten over
den geheelen ilaart, en met een fynen z\var-
ten kring of dwars- zoom in 't midden en
agter aan bezet. Het is een byzonder
aangenaam, en vet Vifchjen.

N°. 268. Leverdons uit den Ikan Ga- ikan
Barisk'a, dat is , de geftreepte KUpFtfch.. '. rapa Biroe Langit , dat is , de Hernelfch- Garopa

Zyn bek is Purper, en boven Zce-grocn. ': hlacuive Garopa.- Fifcb. Deze is over de
f'"'"^.

Verder bellaat de kop uit een witte bree- i
kop , en 't ganfche,lyf bruinagtig- ros,

^"S't*

de, een zwarte breede, een fmalle roode, !
van binnenin wat lichterzynde, vanden

en geele breede dwars -band. Ook be- bek af aan weder-zyden , en zoo na bo-
ilaat het ganfch lyf uit- witte en geele !

ven verder en langs den rug , met vier

breede, en uit fmalle Purper - roodé
|

overlangze breede donker- Zee -groene
' ftrcepen, van welke de tweede maar half

doorgaat, bezet. Ook is 't geheel lyfmee
donker-roode bollekens bezacid.

De muil is kleen, en Hemels- blaeuw,
hoedanig ook de vin tegen 't lyf, en die
'er onder, is; dog die tegen 't lyf heeft
dicht 'er aan, een citroen-geelenband mee
een roode en zwarte lyft aan weerzyden.
Men heefc ook beneden op den kop twee
flangswyze, blaeuwe en roode vlammen,
als tot fcheiding van 't hoofd.

De boven en ondei-vin zyn citroen-

geel met Zee -groene buiten - zoomen >

dog vooraan de boven-vin is, pep, .roode

lange doorn., ^,, , :,, ^;, ,

De rtaart is van 't lyf gefcheiden met
een citroen -geele, en een roode fmaller

band. Daar na is de Haart zelf onder
Hemels- blaeuw met een rooden dwars-
band, en verder citroen- geel, vol zwar-
te graaten , met zoo een fynen buiten-

zoom.
Het is een Vifch , als een groote fpan-

De vin 'er onder is Baars, en die zeer aangenaam van fmaak is.

N°. z6p. Vertoond ons den Ikan Bin-

de kring ros , de appel rood

ipier-wit.

De boven-vin is Zee-grocn , en rood

gedoomd ; dog de vin 'er onder komen-
de, is lichc-Purper met een geele fraanje,

en in 't midden van die Purpre vin ver-

toond zig als een zwarte halve Maans-bol
met een zeer, witte ftaande buiten-zoom,
zyndei^de bol van binnen langwerpig-

rond, en overeinde.

De,fchey-band van de ftaart is zwart,

met een rooden zoom na 't lyf, en met
een Zee-groenen ,- en zwarten na agteren

toe. De Haart is verder citroen -geel
,

.vol zwarte graaten , en agter met een

. Zée-groenen zoom

.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen , te-

gen 't lyf donker- Purper , waar van na
den bek toe een f\n Zee-groen llreepken

Joopt, pas boven 't welke even boven 't

(Vporfte van die vin zig e.en fchoone licht-

iPurpre flreek, een lid van een pink groot
en dik , vertoond,

ook Zee-groen
Ikan

De zoom langsdenbuik is Purper-rood. !
/«ii^ Mrf/^-«/^, datis, denfch, diens oog Bmung

De agter- vin isZee-groen,met een zwarten
fynen zoom , citroen -geele fraanje , en
met twee roode doorns. Het is een zeer

lekker Vifchje.

N°. z6j. Vertoond ons den Ikan Lan-
tei Roepa-nja^ dat is, de Floer- Fifcb. De
kop is Zee-groen, vol overlangze en

na een Ster gelykt.
~ Mata-nja

De bek is rood en Hemels - blaeuw

,

dat de verw van alle de vinnen , en van
den rtaart is.

Het oog is Hemels-blaeuw , rood van
appel, en ook vertoond zig de Ster, daar
rondom gaande , zoo. Het lyf is geel-

dwars-ftreepen. 't Oog is Hemels-blaeuw, ' agtig vol roode trekken, die veel perken

de kring buiten i.s rood , en de appel uitmaken, in en op welke zig veel He-
wit. De vin tegen 't lyf is Paars , (ook mels- blaeuwe en roode bollekens ver-

de onder-vin) dog tegen 't lyf Hemels- toonen.

blaeuw.

Het lyf is Goud -geel , met vyf roode ' naam Vifchje

Hhh i

Het is mede een lekker j ea aange''

-f'. -• -
,

No. ijó.
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Ikan

Tato
Djantan.

Nagi
Laoet

J»ng
Kitsjil.

N". 170. Vertoond ons den Ikan "Tato \

Djantan, dat is, 't Manneken van deTato-

Fifch. Hy heeft als een rtompe Bofch-

Verkens-kop, en een Hemels -blaeuwe

muil met een rooden muilband.

De kop, en 't lyf, is geelagtigbruin,

vol roode bollekens.

Boven tegen 't lyfvertoonen zig vier

Hemels-blaeuwe half-ronden , met een

rooden zoom , tegen den rug aan een duim-

breed van een.

Langs den buik , voorby de vin en be-

neden by de agtcr-vin , is de zelve He-

mels-blaeuw, en de voorrte onder-vin is

rood} dog de agterfte Zee -groen van

buiten-zoom } maar beide citroen-geel van

grond , en zwart van graaten.

De boven-vin is gcbandeerd Zee-groen

,

dan wit met breede roode zoomen , dan

weer wit met breede zoomen , en voor

aan is een lange breede roode doorn.

De agter-boven-vin is Hemels -blaeuw,

met een Purpren buiten - zoom , en een

Zee-groenen onder-zoom.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen, met

eenig Purper en Zee-groen regen 't lyf.

De flaart is citroen-geel, hebbende voor

en agter een Purper-rooden zoom , en

fyne zwarte graaten.

Het is een zeer zoet , blank , en vaft

Vifchje.

No. zyi. Vertoond ons den A^«_5^Z,«o^/

Jang Kitsjil, dat is, 't kleen Zee-Draakje.

De kop is langwerpig , zwart van rriiddel-

grond met Purpre vlekjens 'er op , en

aan weerzyden met een citroen-geele lyft

met zwarte zoomen, zynde de bek

voor aan Purper, met een zwarten zoom

,

en zoo een ftip in 't midden. De oogen

zyn flets-groen , en rood i en zwart van

appel.

Het lyf is ook flets-groen, vol breede

zwarte kringen tegen een in het mid-

den ; dog over 't agter- lyf loopt in 't

midden een overlangze fyne zwarte

ftreep , en aan wederzydcn van 't ondcr-

lyfookzoo een ftreep, en op ieder der

buiten- ftreepen, agt roode bollekens, en

op de middel-ftreep zeven, hebbende aan

weerzyden van de middel-ftreep dan een

geele, dan een witte band , die fchuins

tegen een komen.

De ftaart is ook even eens zoo gcban-

deerd , dog de Purpre middel-ftreep is

veelbreeder, als de vorige , en verder

zyn de buiten - zoomen in 't vierkant

fmal.

De uitgefpreide flets- groene vlerken
,

of vleugelkens zyn als twee opene wae-

jers, hebbende agt zwarte graaten , of

ïyne doorns , die over 't geheel lyf loo-

pen , dog na buiten toe vertoonen zig

overdwars drie gevlamde bruin -geele

dwars -banden boven malkanderen , die

over de geheele vleugel gaan. Ook heb-
ben deze aan 't lyf een Purpren band met
fyne zwarte zoomen. Dit Viichje werd
niet gegeten.

No. 272. Vertoond ons den Ikdn Bihi ik,n

Jang Paroe Paroe , dat is , de Peerfche BiWJanj

0-pbLizer. Een kleen Vifchje , dat niet p*"""'

gegeten werd j maar dat fchoon Purper ,
*'°*'

en Pcers van verw , vol geele bollekens,

met zwarte klingen , en vol zulke ftip*

pels op 't lyf , en op de kop , die wat
dik en ftomp , als die van een Bofch-

Vcrken , en ook wat ingebogen oploo*

pende is.

Op zyn rug heeft hy als een donker-

bruinen Zadel met citroen - geele fyne

zoomen , en zulke ftippen. De buik is

licht -Purper. De vin tegen 't lyf ook
Purper.

De boven- en onder-vin Zee-groen ,
met een citroen-geclen buiten-zoom.

Het oog is geel , de appel zwart , de
ftip Zee-groen, en de buiten-kring zwart.
Het einde van 't lyf is qen citroen-gee-

le band , met zwarte graatjens tuftchen

twee Zee-groene banden , die met zwar-
te zoomen bezet zyn. Daar na heeft men
een breeden zwarten band tuflchen twee
Zee-groene zoomen , die zig ook met
zwarte fmalle lyftcn , en pas 'er buiten

als einden van fyne zwarte niet door-
gaande graatjens op een verdren geelen

grond , met een breeden ronden Zee-
groenen buiten-zoom vertoonen.

Het is een lekker Vifchje ; dog dat

met veel voorzigtigheid moet gegeten ,

en van zekere gift -ader eerft gezuiverd

werden , of anders is het doodelyk.
No. Z73, Vertoond ons den Ikan So- jj^j^

wanggi , j^tjtele Nama-nja , dat is , de Sowang-

Toover-Fifch , by den Inlander -Kf»/^/? ge- gi.Ante-

naamd. Van kop is hy even eens als de '"^ "*roa-.

Vifch , N°. Z46. befchreven j dat ook
"^'*

een Toover- Vifch is, dog heel anders,

van verwen. De bek is als de klaeuw
van een Scorpioen, vol tanden, citroen-

geel van binnen , daar na Zee-groen , en
dan rood van omtrek.

Verder is de kop citroen-geel, rood,
en Zee-groen. Het boven -lyf is boven
donker- Zee -groen , en wat lager na 't

midden toe lichter. Op 't lyf, en op
den geelen drie-kluftigen ftaart , zyn Pur-
pre bollekens en flangetjens gezaeid.

De vin tegen 't lyf is groot , citroen-

geel , met drie roode dwars - boogen

,

en onder aan met nog drie roode , en
twee geele kringen bezet.

Op die vin zelf heeft men ook zulke

bollekens , vlammekens , en overlangze

zwarte fyne graaten. De vin 'er on-
der is Purper , en zoo ook de zwart-
gedoornde boven-vin met een citroen-

geelen onder-zoom.

Dog
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en hec oog is Zee-

ën rood van kring.

Ongemeenë VISSCHE
Dog beide de agterfte zyn zoo Purper j

dog zonder zulken zoom.

Zy hebben ieder een fynen fpitzen doorn

aan wcerzyden j dog op de onderde ag-

ter-vin is een donker-rood bolleken , en

een vlammeken.

Het oog is Goud - geel en rood •, dog
zwart van buiten - kring , met vyf korte

donker- roode doorns 'er boven. Deze
Vifch werd van geen Inlanders , hoewel

hy anders goed is, gegeten.

N". Z74. Vertoond ons den IkanMata
dat is , de Vifch met Oogen. Hy is als

een gemeene ipan-Baars ; dog dikker en

breeder j en is rood en blaeuw van bek.

De kop is boven Purper , en beneden

geel en blaeuwagtig

groen,

Langs den rug , en buik , loopt een

breede Zee-groene ftreep ; en overlangs

over 't lyf nog drie zoo , van welke de

middelde regt, en de andre na 't lyf wat

gebogen ftaan , zoo dat zig de ganfche

Vifch met vyfZee-groene, en vier licht-
]

Purpre banderf ( die den grond van 't lyf

uitmaaken) vertoond. Op deze Purpere

banden vertoonen zig naall malkandren

« de lengte , onder vyf , daar na vier
,

In op den derden band zes , en daar na ze-

M>*ven geelen bollen , met zwarte kringen,

waar na hy zyn naam , van de Vifch met

Oogen., draagt.

De boven- en de onder- vin is citroen-

geel , met een Zee - groene buiten - lyft.

De boven-vin heeft blaeuwe doornen tot

over de midden , en agter aan Purpre

fraanje, die ook omdeagter-beneden-vin

loopt.

De vin tegen 't lyf is citroen-geel, als

een fmalie palet, en vol zwarte graaten,

Zee-groen en rood aan 't lyfj dog de vin

'er onder is geel.

Boven de onderfte vin agter ziet men
wat rood, en een grooter doorn.

De ftaart is met een Zee-groenen band

van 't lyf gefcheiden, hebbende nog een

dwars- ftreek van de tweede Zee-groene

ftreep van boven.

De ftaart is licht-Purper , vol zwarte

flippen agter aan , met een citroen-geele

fmalie halve Maan met zwarte zoomen
,

en met een Purpre fraanje 'er agter.

Het is een fchoone lekkere vette Vifch.

N". Z7f . Vertoond ons den Ikan Toe-

tombo Koening , dat is , de geele Dooskens-

Fifch. Een kleen lekker Vifchje met
koening. een ftompVcrkens-kopje, dat rood, ge-

lyk de muil , of fnuit , Purper-verwig,

en rondom Zee-groen, hoedanig ook

de fchey-ftreek van de kop , met nog

zoo een overlangze gebogen ftreep 'er

over is.

Het oog is Purper , de appel rood
,

de buiten - kring zwart , en boven het

Ikan

Kajoe
Metahi

/

Ikan

Toe-
tombo
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oog ziet men nog als een Zee-groene
bloem of drie zulke bladen , met een roo-
den omtrek. De vin tegen 't lyf is Zee-
groen, rood, en blaeuw en die onder het
lyf rood en Zee-groen gebandeerd.
Het lyf zelf is van grond rood , cn

Zee-groen. Op den rug loopt het by de
kop wat op, en in 't midden ziet men een
leggenden Zee - groenen zoom , met twee
doornen na boven toe. De agter-vinnen
zyn geel, rood van buiten-zoomen, Zee-
groen tegen den buik, en zwart ran graa-
ten.

Tegen den ftaart aan ziet men twee
blaeuwe kringen , en 'er tuflchen een
Zee-groenen breeden band, in welke aan
weerzyden een korte roode doorn in-

fchiet.

Verder is de ftaart een ronde geelè
waejer , met fyne zwarte granten , die
zig agter met een breeden gebogen Zee-
groenen zoom tuflchen zwarte lyften ver-
toond.

N°. zj6. Vertoond ons den Ikan Kajoe
Merah^ dat is, denrooden Stok-Fifch. De-
ze is als een kleen Baarsje , van welke de
kop rood , Zee-groen, en Purper, het
oog Orangie , de appel Zee-groen , en
de buiten - omtrek zwart is , ftaande op
een overlangze Zee-groene breede ftreep.

Het lyf is donker-Zee-groen, met een
overlangze breede roode ftreep, en He-
mels- blaeuwe boven 'er tegen, loopende
dus tot het einde van den ftaart toe.

De boven-vin is citroen-geel, met eert

lichten Zee-groenen zoom.
De vin tegen 't lyf is citroen-geel tnet

zwarte graaten , zynde rood tegen 't lyf

met een Orangie fchey-band bezet.

De onder-vin voor is rood met Oran-
gie zoomen 5 Crt de achter -vin is ook
rood met een licht citroen-geelen en zwar-
ten zoom. '

De ftaart vertoond Zich -citroen -geel,
met eenHemels-blaeuvv^ en rood bloem-
ken met een geelen Zoom voor a.in. En
de agter -zoom van de ftaart is Hemels-
blaeuw.

Het is eeti zeer goed lekker Vifchje.

N°. vj-j. Doet ons den Ikan Badoeri, Ikan

dat is , de gedoomde Fifcb , zien. Deze BadocrL

is hcerlyk van fmaak , en niet min heer-

lyk van mengeling van vefwen. Hy i$

een groote voet lang , rood , Hémels-
blaeuw , en Zee-groen van bek , die vol

tanden is , en aan wedcrzyde van welken
bek zig een vermilioen-rood bolleken ver-

toond.

De kop is Verder boven rood , bene-

den Purper, en door een Orangie 2.oom
j

die flangs-wyze loopt, van 't lyf ge*

fcheiden.

Het oog vertoond zig blaeuw , en de

büiten-omtrek is als een rad , dat uit drie

Hhh 3 Oran-



430 VER HAND
Orangie , en drie Zee - groene deelen be-

ftaat , die naall malkandren , dan met

een Zee - groen , dan met een Orangie

deel geptaatft liaan , en verder door zwar-

te dwars-fchrapjens onderlcheiden zyn.

Boven op de kop vertooncn zig zes

Orangie doorns, en aan de ccne zyde

van 't oog twee diergelyke, na binnen

toe fchietende met het icherp , en aan de

andre zyde eene , na welke doorns de

Vifch zyn naam draagd.

Het lyf is voor aan overdwars donker-

Zee- groen , en dan verder ichoon Pur-

per , in 't midden boven tegen den rug

vertoond zig als een Zee - groene Zadel

,

met een witte lylt vol roode drie -hoe-

ken met het fpits na boven.

En deze Zadel gaat door , tot aan de

vin tegen 't lyf, die
,
gelyk ook die 'er

beneden, en tegen 't lyf rood , met een

zwarte buitcn-lyil, en dan van een Oran-

gie fchey-band voorzien is.

Over 't middel-lyf van den Vifch , en

ook by na agter , vertooncn zig twee

breede gevlamde deurgaande donker-Zee-

groene d wars-banden vol zulke bollckens

met een zwarten omtrek naaft malkan-

dren i en tuffchen beide deze banden is

nog een roode dwars -band , die boven

wat krom en beneden wat fchuins na vo-

ren toe loopende , en zwart van zoo-

men is.

In 't midden op den rug vertoond zig

een roode vin, met zesZee-groene door-

nen, hebbende de vin een Orangie onder-

zoom. De agter -vin is donker- Zee-

groen, met Orangie lyften, hcbbendede

vin zeven breede roode graaten , die al

hoe langer hoe meer na agteren toe ver-

minderen , en in 't midden daar de vin

wat breed , rond en hoog oploopt , hét

brecdfte is.

De beneden -agter -vin is Zee -groen,

Orangie van beneden-zoom en graaten
,

die breed en vyf in getal zyn , en die na

denllaarttoeeenroodenbreedengegolfden

dwars-band van vyf bollekens hebben.

In 't onderlyf vertoond zig een blaeu-

wc drie- hoek als een zuikerbrood , met

't fcherp na 't lyf, met roode zoomen
,

en met een Orangie flangetje , dat van

den ftaart af tot halver wegen in dat zui-

ker-brood loopt.

De ftaart is door twee banden van 't

lyf gefcheiden.

De voorfte is wit van grond met vier

Orangie drie-hoekjens, met zwarte zoo-

men van de kant van den ftaart , waar te-

gen zich van boven , van de kant van 't

lyf, en van de witte grond van 't zel-

ve , weer vyf witte drie -hoeken ver-

tooncn.

De agterftc fchey - band is rood , en

breed ,, en bellaat uit vyf grootc bollen

,

E L I N G DER
bollen , die met 't rond na agteren toe

gekeerd zyn.

De ftaart beltaat uit drie Zee - groene

en twee broeder Purpre overlangze ban-

den , of vederen , die wat fchuins op-

gaan, en die na agteren den ftaart doen
verbreeden. De zoomen derZcc-groene

vederen zyn fyne zwarte, en die der Pur-

pere zyn Orangie, en wat breedcr, hoe-

danig ook de agter-zoom van den ftaart

,

die vry ,breederen zwart van zoompkens is.

N°. 278. GeciïonsdenJka» Batoeja^g
i^^^

Hidjoe-Laoct, dat is , de Zee-groene Klip- Batoe

Fijchy te zien. Deze is zeer lekker, en J^ng

van die zoort van Viflchen al vry groot,
Hidjoe.

of als een gemeene Bot,

Hy heeft een bek , als een Vogel, zyn-

de Orangie van verw, met een overlang-

ze roode ftreep 'er over. De kop is

licht -Purper. Het oog rood, met een

Orangie kring, en verder beftaat de kop
uit een Hemels- blaeuwe breede ftreck,

over welke een roode dwars-ftreep henen
loopt, die na den bek toe alseengrootea

breeden dwars-band , rrfot twee roode

bollekens onder , en een bolickcn boven
uitmaakt j dog in 't midden der tweebo-
venfte bollekens is een rood kruis m:~v
een Orangie bol in 't midden. Aan f \
andre zyde van die roode dwars-ftreep

vertooncn zig twee half-ronden tegen de ^.

zelve aan, die licht -Purper zyn, en

Orangie zoomen hebben , en dan ver-

toond zig op den Hemels-blaeuwen grond

van de kop , tuffchen die twee halt-ron-

den en tuffchen de roode fchey- ftreek van

de kop nog een rood bolleken.

Het lyf van den Vifch is fchoon Zee-
groen , hebbende agter aan , aan weerzyden

een Orangie-zoom tegen de agter-vinnen-

aan. Ook ziet men van binnen op 't lyf

nog drie Orangie-zoomen , die van den
kop na den ftaart loopen , daar zy zich

flangs-wyze vertooncn , die ieder weder
tegen den kop ; dog zoodanig, dat dit als

drie perken uitmaakt, eindigen. Het
naafte dezer drie perken aan de kop

,

zynde het klecnfte , is licht - Purper van
binnen-grond, daar de andre twee Zee-

groen van grond zyn. Op dit licht-

Purper grond je vertoond zig de Orangie-

vin tegen 't lyf, die met blaeuwe Zee-,

groene vlammen geteekend, dieHemels-

blaeuw tegen 't lyf , en van een rooden

fchey-band voorzien is. In het grootfte

dezer drie perken ziet men boven aan na

den rug toe , naaft aan 't hoofd , een

Orangie-bolleken , dan een roode kleene

ruit, dan een leggend Orangie halfmaan-

ken , dan nog twee roode ruiten met een

Orangie bolleken in 't midden , en dan

beneden in dit perk na de kant van de

agterfte onder - vin , nog een rood bol-

leken, .i-.-xu::.

De
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De boven - vin is fchoon geel , heb-

' bende vyf roode doornen , en beide de

agter- vinnen zyn rond-agtig Hemels-

blacuw j breed na den Haart toe , rood van

buiten-zoomen, met citrocn-geele fraan-

je } en na den binnen -kant met Orangie

zoomen , die tuflclien de zelve , en tul-

fchen 't lyf, tot icheiding zyn > en

op ieder van de twee agter -vinnen is

een rood bolleken op 't breedfte der zel-

ve geplaatft.

De Itaart is licht -Purper met zwarte

graaten , en met zulke fmalle zoomen.

Ilcan
^''' ^7^' Vertoond ons den /('i3« 5arof-

Baroepa. Z"^» '^^^ 'S, de fraejeFifch. Deze is Zee-

groen van kop, met roode fchey-banden;

dog onder aan heeft die een Orangie

ftreek. Den bek is rood, Hemelsblaeuw,
en Orangie. Het oog is Hemels-blaeuw
en rood.

Zyn lyf gelykt wel een zeer fraev ge-

fwagteld kind , zynde voor aan boven en

onder wat Hemels-blaeuw , en dan ver-

der bezet met twaalf breede licht-roode,

citroen - geel* , en donker - Zee - groene

banden , die tuflchen fmalle Hemels-
blaeuwc zoomen ftaan , en die na de

taart toe allenskens verminderen.

De vin tegen 't lyf is Hemels-blaeuw,

,f* en Orangie tegen 't lyf. De boven vin

/ is flets-groen , met Orangie doorns. De^ onder- vin fchoon -Hemels-blaeuw met
een Orangie buiten -zoom. De agter-

boven-vin , en ook de beide zyden van

den ftaart, zyn geel.

De ftaart zelf is Hemels-blaeuw , met
een rooden fchey-band by 't lyf, die ag-

ter rondom gaat , hebbende aan weer-
zyden geele vlerken. In 't midden van

den ftaart is een citroen -geele ruit, met
een roode Ivft , en met een rood bolle-

ken in 't midden bezet.

Het is een zeer goed , en aangenaam
Vifchje.

Katatn
N°. z8o. Vertoond ons deKatamRa-

Radja. ^/^ » dat is , de Konings-Krabbe. Het lyf

is fchoon-Purper rondom van binnen met
citroen -geele halve bollen met zwarte
zoomen bezet , en midden in met Zee-

groene fmalle ranken met roode bloemen
'eraan, en raeteenZee-groeneruit, met
roode zoomen , en met vier kleene Oran-
gie bollekens 'er tegen , aan ieder zyde
'er een hebbende, vercierd.

Verder zyn ook de pooten fchoon-

Purper } dog de knypers zyn voor aan

,

buiten 't Purper beneden blaeuw, en bo-

ven Zee- groen met Orangie-buiten-zoo-

men , en de boven- knyper , met een

rooden dwars band , daar de knyper be-

gind , en de beneden - knyper met een

Orangie - band voorzien. Ook heeft de
boven -knyper van buiten vyf, en de

onder-knyper daar vier Orangie doorns

,
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en ieder heeft twee zulke doorns na den
binncn-kanr.

Voor aan vertoonen zig aanweerzyden
van 't lyf veel Hemcls-blaeuwe doornen,
en recht in 't midden daar ziet men twee
blaeuwe rankjens, uit ieder van welke als

een Bofchje met roode aderkens komt
j

aan wederzyden van welke bofchjes zig
een Zee-groene rank , en dicht tuflchen
de blaeuwe doornen in twee roode fteelen

met roode bollen, die boven geel en vol
zwarte ftippels zyn , vertoonen , zynde
dus vier bollen , die , aan weerzydea
twee , tuflchen de drie eerflc blaeuwe
doornen ftaan.

Op ieder poot , waar aan een knyper
is, vertoonen zig ook drie Zee-groene
bollekens met roode onder-zoomen, twee
boven , en dan als 't bovenfte van een
Purpre doorn-kroon 'er tufTchen, en be-
neden weer zoo een bolleken.

Pas agter de knypers-pootcn vertoonen
zig aan wederzyden twee korte pootjens

,

die agter blaeuw , en na buiten met een
Zee-groene klaeuw voorzien zyn, zynde
't blaeuw met een Orangie buiten- zoom,
en met zoo een knuift midden in , die
boven aan wat rood is, bezet.

Het onder -lyf is door een citroen-
geelcn band , die tuflchen twee Zee-groene
zoomen ftaat, van den ftaart gefcheiden,
op welken band drie Zee-groene bollekens
naaft malkanderen ftaan.

Verder beftaat de geheele ftaart eerft uit
een breedenPurprendwars-band, in 't mid-
den van welke zig een Zee-groene dwars-
ftreek , een half ftroo breed, en een lid

van een pink lang , vertoond , beneden
van een Orangie band (gelyk ook al de
volgende dwars-banden) voorzien zynde.
De tweede breede dwars -band is Zee-
groen , met een Orangie bolleken in 't

midden. De derde weer Purper met -

twee Orangie bollekens. De vierde weer
Zee -groen, met zulk een bolleken in 't

midden. En de onderfte band Purper

,

met twee zulke bollekens. Daarnavolgd
een ronde bol , een nagel van een duim
groot , met een fpits agter , zynde die
fpits , en dan een ovaal deelkcn van die
bol tegen 't lyf Zee -groen , en de twee
blokjens ter zyden, Orangie , dog in 'c

midden vertoond zig nog een kleen zwart
bolleken.

Het is een uitnemende fchoone Krabbe
van verwen, en teekening} en zyis (zoo
de Lief- hebbers zeggen) hcerlyk van
fmaak , en zeer vet.

N°. 281. Leverd ons uit den Ikan Ba- Ikan

toe Karangjatjg fVama., dat is, het veel- ^^^'^^

vermg Steen -rots -Vifchje. Dit is mede
l^^^l*"^

een zoort van een Klip- Vifchje
, geel Warna.

van kop, donker-Zee-grocn van lyf, met
vier roode- overlangze gcbogene Imallé

ftree-
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ftreepen 'er over , en een zoo tegen den

rug. De agter- vinnen zyn geel , vol

zwarte graaten , en met Purpre fraanje.

Onder tegen den buik is ook een Purpre

ronde ftreek , met een blaeuwen hoven-

zoom, die al van de kop .af, over welke

'er meer zoo gaan, komt.

De boven-vin is geel , met twee blaeu-

we doornkens, en een blaeuwe llreep 'er

boven buiten de Viich uit , tot halver

•wegen 't lyf , en met en kwaltje 'er aan.

Het oog is rood met een witten appel

,

en zwarte kring.

De ftaart is donker -Zee -groen , met

twee overlangzc Orangie ftreepen , tuf-

fchcn welke zig een rood bollcken , op

een zwart ftcchje , en een 'er boven op

zig zelve vertoond, hoedanige vyfOran-

gie men op 't lyf, ontrent de citroen-

geele vin, met zwarte'gr;<aten ,
(die te-

gen 't lyf Purper , en met een zwarten

zoom voorzien is) twee aan twee naaft

een , en een 'er onder ziet. Het is een

zeer lekker Vifchje.

jv No. 282,. Doet ons den Ikan Batim

Badlis Jang Hidjoe , dat is , de Fifch met groene

jang druppels, zien.
Hidjoe. j^gj. jg een ^leen aangenaam Vifchje

,

rood van bek , Zee - groen van kop
,

blaeuw van lyf (dat zich als banden ver-

toond) met een bruine rug , en zoo een

overlangic bruine breede Itreep , of band

met een rooden zoom boven , en een Oran-

gie onder , over 't lyf. Op den middelden

blaeuwen band , en op de bruine rug, ziet

men vier Zee -groene ovaal druppels

(waar na de Vifch genaamd is) de boven-

fte de grootfte, en alle vier met een roo-

den zoom bezet zynde. De bovenftcvin

voor is geel met roode doorns , en de

agterftc Zee -groen, met een rooden ho-

ven-zoom. De vin tegen 't lyf, en die

'eronder, is geel, zwart van graaten , en

met een rooden band tegen 't lyf.

De achterfte onder -vin is geel, met

een rooden buiten- en zyde-zoom.

De ftaart is door twee banden van 't

lyf gcfcheiden , van welke de naafte aan

't lyf Orangie , tuflchen zwarten zoomen

ftaande , en de onderfte uit drie roo-

de en twee Orangie bollen te zamen ge-

field is.

De ftaart is Zee -groen met zwarte

graaten , en zulke zoomen aan de zyden

;

dog agter heeft hy een Orangie ronden

fluit -zoom, die met zwarte fynelyllcn

Ikan ^^^" '^- ^ .

Tsjakre. N°. 285. Vertoond ons den Ikan Tsja-

kre , dat is , de uitfpanzels - Fifch. Zoo
genaamd na de menigte van bollekens

,

die zig op zyn lyf als Sterren vertoonen.

De Vifch is een kleene voet lang.

De bek boven Zee- groen en rood ge-

bandeerd, onde rood en Zec-groen, van

gedaante als een Vogels -bek j dog vol

groote witte tanden zynde.

De kop is zwart met drie roode fyne

ftreepen , waar van de fluit- of fchey-

ftreek van 't hoofd de grootfte , de
middelfte de kortfte is , en de naafte aan

den bek tot tegen 't oog zich uitftrekt.

Het oogisZee-groen, debuiten-kring

breed en rood , en om die buiten - kring

vertoond zig nog een Orangie-Star.

Pas buiten den kop is 't lyf van boven
tot onder, als meteen dwars- band , die

in 't midden fpits toeloopt , en die Zee-
groen is, hebbende een roode buiten-Iyft,

met vier roode bollekens naaft malkan-
dren op 't beneden-deel van dat Zee-groen

,

en langs de roode boven- lyft van 't boven-

deel vertoonen zig agt Orangie -bollen,

ais een andre buiten-lyft daar tegen aan.

Het lyf is verder boven , en de buik
in 't midden zwart; dog een drie-hoekige

ftreek van den buik by de wamme is flets-

Zec-groen , met vier Orangie bollen 'er

op. Verder ziet men over 't middel-lyf,

datLey-blaeuw is, drie ovtrlangze bree-

de roode ftreepen , en verder 't geheel

lyf met Orangie-bollen , als fterrekens

,

bezaeid.

De bovcn-voor-vin is zwart , met c^
troen-geele doorns > dog de agtervinneii

zyn tegen 't lyfZee-groen, en boven aan

Hemels -blaeuw met roode zoomen en
middel - ftreepen ; dog de bovenfte vin 's

builen-zoom is citroen-geel. Ook is aan

beider einden als een geele fraanje.

De ftaart is Zee-groen, en op de zelve

als een citroen- geele kroon , met roode

zoomen boven en beneden j boven ge-

vlamd ; dog beneden met een blaeuwe
groote bol, in 't midden van twee halve

Orangie-bollen legen de roode lyft aanj

en in 't midden van die kroon , de de
geele grond twee blaeuwe vierkante blok-

jens naait malkandren geplaatft. De fchey-

band van de ftaart is ook rood , en bui-

ten den ftaart aan 't einde is een zwarte

fraanje.

Het is een fchoone en zeer lekkere

Vifch.

N°. 284. Ziet men den Ikan Moeloet
Y&.xxi

Gonting , dat is , den Fifch , die een bekje Moeloet

als een fyn fcbaartje heeft , en die daar Gonting.

na ook de Schaar-hek genaamd is.

Het is een zeer fraey en lekker Pam-
pus- Vifchje , welkers bek zeer fpits en
l'cherp als een fchaar , of als een Vogels-

bekje toeloopt. Verder is de kop boven
Pui per, met vier roode bollekens boven
een ,. en daar ook wat ingebogen , en

het benede -deel van de kop is Zee-groen
met roode fmalle banden bezet.

Daar na vertoond zig een dwars-band,

ladders-gewyze , die boven geel , onder

Purper, en boven met roode halve krin-

gen;



JTiiri. »yitnt,'/r!^n/^u/p/
ei



^

I



;

/

Ikan

Terraoe
ha.

On GE MEE NE VISSCH
gén j dóg onder met zulke drie hoeken

bezet j en met roode zoomen a;m wcdei-

zyden voorzien is. Midden in die ladder

ziet men 't oog, dat donker-Zee-groen,

wit en rood van appel , en van buiten-

kring rood, wit, en Purper is, bellaan-

de die kring uit vier witte, twee roode,

en twee Purpre deelen.

Buiren deze ladder nu vertoond zig 't

]yf verder in 't midden tegen 't hootd ,

met een Zee -groene h.ilve ronde ftrcck

met eeti roode lylt , en dan verder met
een Purpre, dan met een geele, dan met
een Hemels-blaeuwe drie-hoekige brecdc

band , en dat meermaal zoo van den rug

tot den buik doorgaande, uitgenomen dat

zig midden in 't lyf van de kop af tot de

ftaart toe een bruin-graeuwe grond ^ vol

roode kruilTen , met twee Zee - groene

lyllen, aan weerzydcn een, vertoond.

De boven-agter-vin isZee-groen, met
roode lyllen. De onderile is geel met
zulke zoomen. De vin regen 't lyfgeel

,

zwart van graaren > dog blaeuw tegen 't

lyf, en daar o]:^een roode itip ; dan een

roode band, en dan nog een blaeuwe te-

gen de vin aan.

f
e flaart heeft een roodenfchey-band

,

is'erboven, na 't lyf toe, eengeelen

twee roode bollekens.

De Haart zelf beilaat uit vier Purpre,

en drie ( )rangie overlangze banden , vol

zwarte graaten } dog op den middelllen en

breedflcnOrangie band (die tuiïchen twee
Purpre (la;it, gclyk ook de andre fmaller

Orangie banden) vertoond zig een blacuw-

agtig langwerpig hart.

N°. iSf. Vertoond ons den /kan Ter-

rnoelia , dat is , den zeer heerlyken Vifch.

Dit is een zeerlekker V^ifchje, dat, Zee-

groen van bek, en ook zoo van kop bo-

ven , dog beneden verder Orangie met
ecnige blaeuwe llreekcn , die alle roode

zoomen hebben, geteekend is.

Het oog is rood , en de buiten- kring

Hemcls-blaeuw.
Het lyf is donker - lood -vcrwig, heb-

bende midilen in naait aan de kop , een

fchoone Purpre ronde ilreek , met een

rooden zoom , op welk Purper zig de vin

tegen 't lyfZee-grocn, met zwarte graa-

ten , en Purper met een roode en een

Orangie band tegen lyf, vertoond, zyn-

de de vinnen 'er heneden ook Zec-grocn.

Op 't lyf, na boven, toe ziet men ook
een lange Zee-groenc ibeck zig zoo ver-

re, als dat Purper midden op 't lyf, heb-

bende boven een roode lyll , uitftrek-

ken. Het onder -lyf van de Vifch ver-

toond een rooden drie- hoek met Zee-
groene lyllen, en met een Zee groen fpits

bolleken , dat een rooden onder-kant heeft

,

boven aan.

De flaart vertoond voor aan eengeelen

III. Deel.
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drie - hoek met roode zoomen , zynde
verder een Zee-groene ronde kleene wae-

zwarte lylten

De boven- voor-vin is Zee -groen, vol
citroen-geele doornen j en de agter-vin

fchoon Purper , en wat rond , met een
Hemels- blaeuwen buiten-zoom , en met
zwarte graaien bezet. De onder -vin is

citroen - geel j met een rooden boven-
zoom , en met blaeuwe ter zyden.

N°. 280. Doet ons zien den Katam Katara
Jang Mahabizei , dat is , de uitnemende Jans Ma-
rnoye Krabbe. De gedaante van de zei- liabiici.

ve is als een kleene pyn- appel , met
twee donker Purpere halve iVlaanen , mee
de bogt tegen een gekeerd, enmetÓran-
gie-zoomen, llaande aan weerzyden van
't boven -deel van een breed rood kruis,

dat aan de vier hoeken rond
ieder hoek , en ook in 't midden
een blaeuw bolleken voorzien is.

Rondom 't lyf van de Krab van binnen
is de grond ook donker Purper vol Oran-
gie flippels, boven van twee roode half-

ronden met Orangie zoomen voorzien.

De oogen zyn rood , Purper en Zee-
groen vooraan , alle de doornen tegen 't

lyf rood , en alle de pooten donker-Zee-
groen met Orangie boven - zoomen , en
met zulke punten een halven duim-breed
voor aan. Dog de knypers zelfs zyn
Purper met Orangie-zoomen , en bene-
den met vyf, dog aan de boven-kantmet
vier Orangie bollekens v.in binnen iu de
zelve voorzien. •

Voor aan de kop vertoond zig als een
halve Star, die Purper in 't midden , en
rood aan weerzyden is.

Agrer aan ziet men Zee - crocne Innge

doorns, of tanden, meteen Orangie lylt,

aan weerzyden een •, en tuffchen beiden

vertoonen zig vyf Zee-groene en drie

roode dwars-banden, dan een Zee-groe-
ne , dan een roode , tegen malkandren
aan , die hoe langs hoe meer tot 't einde

toe in lengte verminderen.

Op de pooten vertoonen zigvcrfcheide

knuillen , die alleZee-groen en rood zyn.

Het is een fraeje, en een zeer lekkere

Krabbe.

N°. 287. Vertoond ons den Ikan Ekor EkoT
KipaSy dat is , de Vifch met een IVaejcr- Kipas.

flaart ^ die al vry zeldzaam is. ^
De kop gelykt wel een korte Kaey-

mans-kop, de bek is vol zwarte fyne

tanden, Zee-groen boven en onder j dog
't onder- kakebeen is rood , en citroen-

geel, gebandeerd met Zee-grocnc fchey-

zoomen tulTchen beiden. Aan 't einde van

den onder -bek na 't midden van den kop
toe, op een Zee-groene grond, vertoond

zig als een onvolmaakte Star van roode

korte doojnen , met een rood half- rond

I i i ' biri"

Ikan'
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binnen-lyfjc met Zec-groene zoomen aan

wceriyden , en ter zyden dic Ster een

rood boUckcn beneden, en boven aan de

kop, opeen citroen -geelc grond , nog
zoo een rood bolleken , hoedanigc twee
'er nog op een ander dtelken der gcele

grond van 't bo\ en-kakcn-been Ibian, 't

welk boven Hemels -blaeuw en beneden

citroen -geei j en door een roode over-

langze ilrcep van eengefchcidenis. Ver-

der IS dr kop bv de Icheiding onder citroen-

geel metroodc buiten-zoomenbezeL

Het verder lyf van dezen Vifchislicht-

appelbloezem tot den itaart toe -, dog in

dat appelbloezem ichict van den kop af

een langwerpige ronde blaeuwe ftreek met

een ciiroen-geele-zoom'erin, in welkers

midden zig een citroen-geele graf- naald

met zwarte Üreepen vertoond, hetwelk

te zamen de vin tegen 't lyf fchynd uit te

maken , zynde tegen 't lyf citroen-geel

en rood. De vin 'er onder is geel en zwart.

De boven -vin (die vier na den ftaart

toe agter overleggende Purpre doornen

heeft) is citroen- geel, ook de agter- vin,

die met eenblaeuwenonderzoom , en met

een Pcirpren buiten -zoom'bezet is. De
onder-v,n ngter is Hemels- blaeuw met

een donker-Purpren buiten- zoom gefloten.

De ilaart is 't wonderlykllc aan deze

Vifch , beginnende in 't lyf nng , als 't

ware, met een Zee-groen drie-kant , als

ook met citroen-geele zoomen met zwar-

te lyllcn, en met een rood bolleken.

Verder bellaat de ilaart uit elf korte

ronde bladen, of platte bollen, waarvan

de middellte de grnotftc boven uitile-

kende , ovaal-rond , en halfblaeuw , en half

citroen-geel is. Aan wederzydcnvan den

zelven ifaan , van buiten afte rekenen , een

rood, een citroen- geel , en een blaeuw,

een rood, en dan weer een geel blad met

zwarte zoomen ; en zoo van de buiten-

kant na de rcgter hand , een blaeuw ,

rood, geel, blaeuw , en weereen rood

blad , alle tegen een Zce-groenen beneden-

zoom, die 'er onder langs loopt , en vol

zwarte fchrnpjes is , komende. Het is

een lekker, aangenaam Vifchjc.

N". 2,88. Vertoond ons den Ikan Moc-

X loet Bakamhar., dat is, fk I'ifcb met t'wc'e

bekken^ die geel en rood, enlangvvcrpig-

rond zyn •, dog de kop is Zee-groen , het

)og ook van die verw en geel, hoedanig

ook 't ganfch lyf is , waar op zig twee

overlangze roodc , en een roode en Zee-

groene (Ircep in 't midden van die twee

andrc vertonnen.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen en

rood , ook die 'ci' onder.

De boven- vin is Zee -groen met een

Purpren boven-zoom.

De ftaart is blaeuw met roode zoomen,

agter rond , en met vyf fyne Oiangie

overlangze flrcepen.

Boven tegen den rug aan zyn vier , in 'c

midden boven de muuel-vin , twee, en
onder drie roode bollekens.

Het is een lekker- Vifch je.

N°. 28p. Vertoond ons den Katam
Pantat Babi», tang, dat is, de Krab, met
een Ster tegen 't gat. Zy is donker Zee-
groen van lyf, vol Orangie fyne teeke-

ning 'er op, en vol Purpre halve bollen

met Orangie zoomen rondom.
De poütcn zyn Zee-groen, deknuiftea

geel en Purper , en de voorfte pooten ,

waar aan de knypers zyn , hebben een
Purpere lyll aan de agter-kant. Dcoogen
zyn Urangie en Purper , en de Ster ag-
ter aan is Zee - groen en Orangie. Hec
is een byzunder goede Krabbe om ze te

eeten.

No. zpo. Doet ons de Katam Ba firis

Saagat^ dat is, de fierk gedruppelde Krab-
be , zien. Zy is van grond over 't geheel
lyf en de pooten Orangie- geel , hoog-
rood en groot van druppels , die elf in

getal , boven vier , beneden zoo veel

,

en drie in 't middt n zyn . van welke de
middellte dezer dnc de grootfte van allen

is. Langs de pooten loopt aan de boven-
kant een fyne Zee -groene ftreep. De
knuiften op de pooten zyn rood cnOr^
gie in 't midden. Plet verdre verlcm

A

met van de andre voorgaande Krab, en
zy is ook goed om te eeten.

N°. 29; . V^ertoond ons den Ikan Batoe
Rerdjala y dat is, het Qienet-Klip-Vifchje

^

alzoo, om dat zig op 't lyfalseen Werp-
netje vol maazen of ruiten vertoond, ge-
naamd.

De bek, en de kop, is licht -Zee-
groen, met zwarte lirccdc vlammen met
roodc lyften rondom de zelve , en ook
daar de kop van 't lyf atfchcid. Het oocr

is geel , de appel- zwart , de kring fyn
zwart , en de buitenlle kring bellaat uit
roode en drie Orangie blokjens.

Op de Zee-groene grond van den kop

,

tegen de roode zoomen van die zwarte
vlammen , vertooncn zig drie Orangic-
bollen boven malkanilrcn.

Daar na vertoond zig 't lyf geel, en
fyn geruit als de maazen ','an een werp-
net vol roode bollekens boven de middel-
vin-, dog twee beneden den kop. De vin

tegen 't lyf is donker -groen j dog rood
tegen 't lyf, en die onder 't lyf is ook
donker -groen. Midden op 't lyf ziet

men een doorgaande breede Orangie band
met roodc zoomen.
En verder is het lyf tot den ftaart toe

bruin met fvnc Orangie ruiten , en bo-
ven aan vyfOrangie bollen naafteen over-

langs, en drie 'er boven.

Het onderfte van 't lyf, een duim-
breed van den ftaart, is niet geruit, maaf
mcï een geelen breeden dwars - band

met
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De
Rievier-

Dolfyn,
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met Orangie lyftcn , van welke band na

den Itaait toe vier roode fyne overlangzc

ftreepen loopen , bezet.

De ftaart beftaat uit twee blaeuwe ve-

deren aan de buitenzyden , een geeler ter

linker , en regterzyue , en een groene in

't midden , en die middel-vederen hebben

roode zoomen aan weerzydcn , en de

andre fmalie zwarte buiten- zoomen ,

en agter tegen den ftaai t , die rond is

,

vertoond zig een Orangie lluit-zoom met
een zwarte lyil.

De boven -voor -vin is blaeuw , vol

roode doornen. De agter -vin licht-

Purper , onder met een blaeuwe en bo-

ven of buiten met een citroen - geelen

zoom.
De agter - onder - vin is citroen - geel

,

met een zwarten boven-zoom (gelykook

in die boven-vin) met een rooden buiten-

zoom, eneenblaeuwen onder- zoom. Het
is een zeer lekker en aangenaam Vifch-

je, en fraey van teekening.

N*^. zpz. Vertoond ons den Rievler

Dolfyn , een Vifch , die een voet lang

,

van kop Hemels -blaeuw , en Haeuw-

"'jfe-groen van lyf is.

iDe kop is als die van een Dolfyn

,

I ^oot, en rond , met een Hemels-blaeu-

wen zoom boven voor aan, ook onder en

boven daar Orangie , en verder op den

kop met rood rank-werk.

Het oog is ook Orangie , de kring

rood , en den appel zwart en wit. Bo-

ven vertoonen zich vier roode bollen
,

die boven Orangie van verwe zyn.

De vin tegen 't lyf is Purper en zwart,

tegen 't lyf Orangie , en rood ; dog de

vin 'er onder is Hemels-blaeuw, hoeda-

nigen vlek , met een Orangie zoom aan

de eene kant , na den kop toe , en nog

zeven kleene boUekens , zig ontrent den

buik vertoonen.

De boven-vin is fchoon Zee -groen,

met een Orangie buiten-zoom, en onder

met een rooden zoom. De beneden-vin

is ook Zee - groen met roode zoomen ,

en nog zoo een ftreep in 't midden over-

langs. De fcheiding by den (taart bellaat

uit twee Orangie dwars - flangetjes op
een zwarten grond.

De ftaart zelf beftaat uit twee byzon-

dre deelen , die Purper , dog rood van

buiten-zoomen zyn.

Het is een zeer goede en lekkere Vifch.

N». 255. Doet ons den Ikan Hi-

dong Batoe , dat is , de Klip -neus , een

Vifch , zoo na zyn neus , die zoo hard

als een Steenrots is, genaamd, bcfchou-

wen.
Het is in zich zelven een fchoone lek-

kere Vifch , meer dan een voet lang
,

hebbende een grooten bek , met groote

tanden , die geel rood en Zee - groen is.

)

De kop is fchoon Purper , hier en daar
met zulke bollekens en flangetjes getee*
kend. Ook vertoond zig beneden in de
zelve als een langwerpig hart met Purper-
roode zoomen. Het oog is rood met
e;n breeden Hcmels-blaeuwen kring, en
een witten appel. Boven 't zelve vertoonen
zig, als een half rad, zeven zeer breedc,
drie Zee -groene, en vier Orangie - geele
veilingen.

Het geheel lyf is fchoon Zee -groen »

met agt Purpre dwars - ftreepen , met
zwarte zoomen , die alle van den kop af
na den rug toe , en na de boven-vin fchuins

oploopen.

Tegen den rug aan vertoonen zig agt
Hemels-blaeuwc ovaale halve bollen, met
roode zoomen van buiten.

De boven-vin is lang, citroen -geel
onder , boven Purper , en in 't midden
door een blaeuwe overlangze ftreep van
Gen gefcheiden , hebbende onder en boven
een rooden zoom , en zynde vol door-
gaande zwarte fyne graatcn tot boven
toe.

De onder-vin agter istcgen'tlyf licht-

Purpcr , boven citroen -geel , met een
rooden zoom aan wederzyden , en ook
met zoo een ftreep in 't midden.

De vin tegen 't lyf vertoond een Oran-
gie-geele palet , met roode ftreepen , en
zoo is ook de vin 'er onder j dog die te-

gen 't lyf is dicht aan 't zelve Zee-groen
en blaeuw tuftchen roode zoomen be-

floten.

De ftaart is Orangie- geel , aan weder-
zyden met roode lyften , hebbende ag-
ter een grooten fynen zwarten zoom als

een halve Maan , en zwarte graaten , in

'tfmidden van welken ftaart zich twee
zwarte bollekens boven een , met een

zeldzaam biaeuwagtig merk , als een let-

ter, vertoonen.

N°. zp4. Vertoond ons den IkanHati ikan
Merah , dat is , de Vifch met het rood Hati

Hart. Mcr»h.

De bek is rood, de kop licht -Pur-
per , vol blaeuwe ftreeken , met twee
roode bollekens agter aan boven malkan-
deren.

Zyn oog is rood , en de buiten-kring

blaeuw.

Het lyf is geel tot den ftaart toe , waar *

op zig twee overlangze Zee-groene ftree-

pen een vinger lang , met een rooden

zoom aan de buiten .. zyde , de eene wat
langer als de andre zynde, nevens nog zoo
een fmalie Zee-groene ontrent den buik,

vertoonen.

Het rood hart , waar na de Vifch ge-

naamd is , ziet men pas beneden de vin

tegen 't lyf, die liclit-Purper, en rood en

blaeuw tegen 't lyf, is. Ook ziet men op
't lyf by die twee Zee-groene ftreeken,

]ii & een



VERHANDELING4^6
een Zee-grocn bolleken boven aan , met

een halve roode kring gcteekend.

De boven-vin isZee-groen, vol zwar-

te graaten , en met roode zoomen. De
onder- vin is Purper, met een blaeuwen

buiten-zoom , hebbende roode gra.itcn.

By den ftaart, op 't einde van 't lyf,

iict men een Zee-grocnen drie-hoek , met

een broeden rooden zoom ter linker , en

een fynen zwarten ter regter hand , loo-

pende met het fpits in 't lyf. De fchey-

band vanden ftaart is citroen-geel •, boven

een zwarten fynen , en onder een blaeuwen

zoom hebbende , hoedanigen zoom ook

de (taart , die vol Purpre overlangze ban-

den is, agter aan heeft.

Het is een zeer goed, zoet, en lekker

Vifchje.

Ikan No. ipf . Doet ons den Jkan Hidung

Hidong Girgadji f dztis, de Zaag-Neus^zien; een

Girgadji. Vifch, diens fr.uit boven wel wat na een

zaagje , dat citroen -geel en rood is, ge-

lykt. De kop isZee-groen, en vol roo-

de ftreeken , die van het geel oog

met zyn rooden appel afloopcn , en te

zamen als een fter over 't ganfch hoofd

uitmaken.

Het lyf is geel vol roode bollen, voor

tegen de kop twee onder en boven, in 't

midden tweeboven een Zee-groene Itreep

,

en twee 'er onder , hoedanige Zee-groe-

ne overlangze Ibeepen, ieder een vinger

lang, men 'er vyf op 't lyf ziet.

Wat meer na agteren toe ziet men nog

drie roode bollen boven , een in 't mid-

den , een boven , en onder een Zee-

groene (treep , en eindelyk nog zoo een

bolleken ontrent den ftaart.

De vin tegen 't lyf is wit , met roode

ftreepen, hebbende tegen 't lyf roode en

citroen-geele banden. De vin 'er onder

is ook rood en wit.

De boven-vin is Purper, met een roo-

den buiten-zoom , vol zwarte graaten
,

en twee blaeuwe doorns even 'er voor
,

en de onder-vin is even eens , als de bo-

ven-vin.

De ftaart is Zee-groen , met een rooden

fchey-band tuflchen 't lyf, en aan we-

derzyden ook zoo een lyft , dog agter

met een fynen zwarten zoom, dieeen ci-

troen-geele fraanje heeft, bezet.

In 't midden van den ftaart vertoond

zig een ronde roode omtrek , als die van

een kleen wapentje , met twee roode

halve Maanen tegen een , en onder de

zelve een rood bolleken.

Het is mede een zeer goed Vifchje tot

fpyze.

1).
N°. zpö. Vertoond ons den Ikan Soe-

Soetra tra Hidjoe^ dat is, de groene Zyde Fifch,

Hidjoc. zoo om dat hy een lyf en kop
,

glim-

mende als fchoone Zee-groene zyde

DER
heeft

, genaamd. Zyn bek is geel en
rood. De kop , en 't lyf, licht Zee-
groen , het oog geel en rood , en op de
kop vertoond zig beneden een rood hart.

Aan de boven- kant van den zelven ziet

men een tand , die rood en geel is , met
een rood bolleken 'er by.

Men ziet op den kop ook een Purpren
dwars-band tulfchen twee geelclyften,
en nog drie zulke dwars- ftreepen 'er by.
De vin 'er onder is citroen -geel met

Purper-verwige vlammen , en is tegen 't

lyf rood van verwe met een citroen-geelen

zoom 'er om.
Over 't lyf loopen overlangs van de

kop, en zoo langs den rug, zeven geele
ftreepen met zwarte zoomen.
De boveu-vin is Purper, geel, en vol

van doorns met zwarte punten. De ag-
ter-vinnen zyn fracy , de boven-vin met
Purpre en geele bogtige vlammen, met
roode lyften, en vooraan dik , dogbyderj
ftaart verdunnende , en met geele en
zwarte fraanje bezet.

De onder- vin is ook van zulke verwen ;

dog de vin vertoond zig als met drie vier-

kanten, met zulke lyften in malkandiV
Ook is de breede ftaart geel van grc/\
en Purper van buitcn-lyften, makende aiv

drie verdeelingen boven malkanderen
uit i dog in de onderfte verdeeling , of n

de naaftc aan 't lyf, is een rood bolleken.

Het is een heerlyke vette Vifch , die

als een groote Baars van lengte zich zel-

ve vertoond.

N°. 297. Geeft ons den Ikan Batoe ji^j^

Seni , dat is , de fmalle Klip - Fifch , te Batoc

zien. Seui.

De kop van den Vifch (die veel Orangie
en roode ftreeken heeft ) is Zee - groen

,

hebbende op zyn lyf een aardige breede
drie-hoek, die blaeuw, en dan weer een
veel grooter, die Orangie is , beide met
roode zoomen bezet , fchietende met de
fpits in 't lyf tot dicht by den ftaart, daar

't lyf verder blaeuw , en met een wit-
agtig-geelen band , en dan nog met een
rooden van bollekens van 't lyf gefchei-

dcn is, van welke zig twee roode bolle-

kens pas 'er binnen naaft malkandren ver-

toonen.

De bek is van binnen Orangie, en van
buiten rood , en 't oog is rood.

De onder en boven -vinnen zyn don-
ker-Zee-groen , met roode buiten- zoo-
men , en de vin tegen 't lyf is donker-
Zee-groen , dog tegen 't lyf is de fchey-

zoom rood en Orangie.

Op 't midden van den Zee-grocnen
ftaart vertoond zig iet Purpers.

De buiten-zoom van den ftaart is ook
wit-agtig-geel.

Het is een lekker zoet Vifchje.

AGSTE
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AGSTE HOOFDSTUK.

IKan Tombac. Ikan Moeloet Bezar. Ikan Pampus Paroe Paroe, Ikan Bating-
kap. Ikan Kadalin. Ikan Kapala Merah. Ikan Kalaloewar. Ikan Batoe Ma-

cafTar. Ikan Baioe Jang Maha-Eloc Tclór-nja. Katam Moeloet Pandjang. Ikan
Moeloet Bangkac. Ikan Batoe Warna Warna. Ikan Batoe Panggirgadji. Ikan
Mantri, Ikan Peniop. Ikan Djala Koening. Ikan Jang BertiHc. Ikan Batoe Jang
Aboe Aboe. Ikan Kapala Dngoe. Ikan Ile Laoec. Ikan Moeloet Batang. Katam
Doerian. Ikan Moeloet Boelan. Ikan Moeloet Djingga. Ikan Pampus Jang Ba-
riska. Peniop Pandjang. Ikan Pampus Tereloc. Ikan SoWanggi. Pangizap.
Ikan Batoe Mata Bintang. Ikan Batoe Saraa Pedati Mata-nja. Ikan Kapala Biroe.

Ikan Ongoe Hidjoe. Ikan Peniop Koening. Ikan Batoe Jang Hidjoe. Ikan Toe-
tombo Badoeri. Ikan Cacatoeha Jang Beipalana. Ikan Batoe Kapala Ongoe. Ikan
Mata Bintang Biroe. Ikan Soelang Jang Ongoe. Ikan Batoe Ongoe Jang Warna.
Tsjttsja Laoct. Ikan Batoe Kafomba. Ikan MocloetTalipat. Ikan Sowanggijang
Warna Roepa-nja. Ikan Toetombo Bezar. De groene Koning. Ikan Batoe Ka-
rang Jang Betina. Ikan Baroe Jang Aboe Aboe. Ikan Merah. Ikan Batoe Ka-
rang Jang Djantan. Katam Berbonga Jang Bermata. Ikan Batoe Jang Merah
Daan Pandjang. De blaeuwe Nonne. Ikan Ongoe Dengan Pingir Amas. Ikan
Mata Bezar. Ikan Reme. Balana. Ikan Doerian Terpandjang Doeri Doeri-nja.

IkanBibi Pati. Ikan Ivajoenoe. //f^ Baardmanneken. Camauro. Pivot. Ikan Laf-
£^« Commer-Aal. Radja Ikan Cacatoeha. Ikan Batoe Jang Afing. Ikan

etombo Tandoc Koening. Ikan Sowanggi Jang Merah. Morea Goenong Jang
oc, Z)ejapanfche Keyzer.

Ikan

Tombac,

N°. agS. Ertoond ons den Ikan

Y 'jtombac , dat is , den

Spies-Fifch.

De bek is Purper en rood , de kop
Zee- groen, met geele en roode flreepen.

Het oog Purper , en de kring vertoond

zich als een rad , waar in drie roode en

drie Orangie blokjcns zyn , en 'er boven

ziet men ais een half rad , dat een breede

geele, roode, en Zee -groene velling

heeft.

Het lyf is Zee -groen. Boven tegen

den rug vertoonen zich drie licht-Purpre

halve ovaalen, met citroen-geele buiten-

zoomen.
Op 't lyf voor aan , boven en beneden

de middel-vin , ziet men twee roode bol-

lekens, en 'er nog zoo een by den flaart.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder

is, zyn geel} dog dicht tegen 't lyfrood.

Op 't lyfvan den Vifch tulTchen de mid-

del-vin , en den ftaart vertoond zich als

een Orangie fmalie Spies met dri'' zulke

halve Maanen 'er op, een onder aan, na

de kop toe , en de twee andre in 't mid-

den van de Spies.

De boven -vin is Zee- groen, met ci-

troen-geele zoomen , de onder-vin Pur-

per met een Orangie buiten-zoom.

De buik is Hemels -blaeuw met een

roodei' boven-zoom.

De ftaart is van 't lyf door een roeden

en door een citroen-geelen band , die 'er

tegen aan komt
, gefcheiden.

De ftaart is Purper-verwig met zwarte
graaten , en met een S 'er op , die Zee-
groen van verwe is, hebbende agter een
Orangie-zoom. Het is een zeer fmake-
lyke Vifch.

No. 2pp. Doet ons den Ikan Moeloet
£ez.dr, dat is, de Groot-Smoel, zxcn. Dit
is een groote breede Vifch , die wel an-
derhalve voet lang is.

Hy is zeer kleen van bek, dieblaeuw,
Orangie van omtrek , hoedanig ook het
bolleken, dat men 'er op ziet, is.

De kop vertoond zich boven Zee-
groen , onder fchoon Purper , dat van
binnen met blaeuwe banden , en daar te-

gen aan op 't groen met agt roode bollen
boven een of langs malkanderen, van on-
deren na boven toe , bezet is. Over 't

Zee-groen van den kop
, (die zeer groot

is , en na den rug toe wat ingebogen
oploopt ) vertoonen zig nog eenige

citroen-geele ftreepen, waar van 'er twee
onder tegen het oog , dat rood , van ap-

pel wit-agtig, en van buiten - omtrek
(hoewel maar half) Orangie is, komen.

. Het lyf is boven en onder Orangie, en
in 't midden citroen-geel , hebbende bo-

ven en onder twee lange Zee -groene
ftreeken , met roode zoomen na buiten

toe , uitgenomen de bovenfte , diens

lii J zoom

Ikan

Moeloet
Bezaii
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zoom na binnen ftaat. Ook ziet men

ontrent den Itaart als een Zee-groen Ey-

landje van twee duim lengte , en een

duim breedte , met roodc zoomen rond-

om op 't lyf

De vin tegen 't zelve is Zee-groen ,

rood van zoomen , en blaeuw dicht 'er

tegen aan.

De boven -vin is blaeuw , vol roode

doorns. Deagtervinnenzynrond, breed,

Zee-groen van buiten , en Purper van

binnen, met een rooden buiten -zoom.

De ftaart is donker -blaeuw , met roode

overlangze llreepen , en een rooden ag-

ter-zoom , en ook zoo een fchey-zoom

tegen 't lyf, met nog een roode drie-

hoek 'erby op 't lyf, op een diergely-

ken grond.

De ftaart is vol , breed , en pl.it agter.

En het is een van de fchoonfte V^ifl'chen

van vervv , die men zien , en een van de

lekkerfte, die men eeten kan.

Ikan
N°. 500. Vertoond ons ócn IkanPam-

Pampus piisjang Paroe Paroe, dat is, het Paarfch
Paroe. Pampis-Fifchje ^ dat wel een kleen Klip-
Paroe. Vifchje gelykt.

De bek is Hemels-blaeuw van binnen ,

Zee-groen van buiten, en de kop ook in

vier dcelen gedeeld , die met de verwen

van Hemels- blaeuw en Orangie tegen

een ftaan , en zeer fchoon aflteeken
,

hebbende een rood bolleken in 't onderfte

Hemels -blaeuw deel , dat naaft aan den

bek ftaat. Men ziet op den kop ook een

kruis , waar van de eene ftreek rood , en

de andre Zee-groen is j dog het oog is

Orangie , zynde zwart van appel , en

buitcn-knng.

Het lyf is voor aan ,
pas buiten den kop

,

Zee groen boven ; dog verder geheel en

al tot den ftaart toe (waar ontrent zig een

blaeuv^ bolleken vertoond < Purper , met
zeven roode bogtige dv/ars-banden bezet.

De bovcn-vin is Orangie , met roode

doorns, en de agter- boven- vin Zee-groen

met citroen -geele fraanje tot aan den

ftaart
i dog voor aan die Zee -groene vin

is een lange blacuwe boven verre uitftee-

kende doorn.

De onder- vin is Zee-groen , en ook
met zulke citroen -geele fraanje vercierd?

De vin tegen 't lyf is Zee-groen j dog
dicht aan 't zelve Orangie, met een roo-

den band gefloten.

De ftaart is citroen -geel met zwarte

graaten, en zulke zoomen voor en agter;

dog aan weerzyden met roode zyden ;

dog de agter-zoom is als een halve Maan
ingebogen.

Op den ftaart ftaan midden in twee
Zee-groene vlammekens dwars over mal-

kanderen. Het is een zeer lekker Vifch-

je , en zeer ftcrk van tcckening , en
verwen.

N°. 301. Doet ons den Ikan Ba- Hfj,
tingkap , dat is , de Fenfier-Fijch , zoo Bating-

om dat zyn lyf als vol venfterkens is , ^^P-

genaamd , befchouwen.

Hy isvangroote, als een kleene voorn,
rood en Orangie van kop , waar op zig
ook eenige Orangie ftreeken vertoonen,
dog de kop is met en roode ftreek met
zwarte zoomen van 't lyf gelbheiden.
Het oog is ook Orangie, den appel Zee-
groen, de buiten-krmg rood.

Het lyf is licht Purper, wat na de witte
kant , waar op zig aan weerzyden , bo-
ven en beneden , veel venfterkens van de
kop af, tot dicht by den ftaart , ver-
toonen.

Beneden zyn Zee-groene venfters, die
roode zoomen aan de linker zyde , en
boven , daar zy rond zyn, hebben ; en
onder alle deze venfters, of wclterzydcn
de zelve , ziet men een Orangie grond

,

met een fynen zwarten zoom boven , en
aan de twee buiten-zyden by den kop en
den ftaart, 'er door fchyr^en.

De boven-venfters zyn ten deelen vier-

kant , die Hemels - blaeuw , ten deelen
fpits boven , die citroen-geel zyn , vap»4c
biaeuwe door een roode lyft onderfclK -•.

den. l\
Beneden zyn zeven venfters , boven "^ _

agt Hemels - biaeuwe , en zeven geele, =^
beginnende en eindigende met een

^

blaeuw, en de geele 'er tuflchen in

De vin tegen 't lyf is Orangie en Zee-
groen, met tyne zwarte zoomen.

Dog tegen 't lyf zelf loopt een roode
enOr.ingie bandering, ieder van vyf ban-
den , beginnende met een roode , en met
een Orangie eindigende.

De boven \'in en de onder-vin is Oran-
gie, vol zwarten graaten, hebbende beide

een rooden boven - zoom , en een fynen
zwarten beneden - zoom j dog voor aan
ter zyden een Zee-groene , en agter aan
een fvne zwarte lyft.

De ftaart is Zee - groen , met roode
zoomen aan wederzyden , en een fynen
zwarten agter. Op den ftaart ziet men
een wapentje, dat Hemels - blaeuw , en
met het bovenite na 't lyf toe gekeerd is,

daar een rood half- Maantje zig boven op
vertoond.

Het is een goed aangenaam Vifchje

,

en zeldzaam van tcekening.

. N°. lot. Vertoond ons den Ikan Ka-
dalin^ een fchoone Vifch, die kleen, en ir ||'^"

Zee- groen van bek is, die zig vol tanden ' '"'

vertoond , zynde buiten boven geel en
rood.

De kop (waar op men verfcheidc roo-

de , en ook een Zee-groene ftreek tuf-

fchen die roode in ziet) gelyk ook het

lyf, is bruin met een zwarte Wolking
'er op. Het oog is Zee-groen , de bui-

ten-
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ten-kring rood , de appel zwart en Zee- I roode ruit , met Orangie in 't midden,
j~*t-<-t^«t rlint» »ni.i<ï- aA« i^..-._ ^:_ l__lt_i

y
Iknn

Kapala

Mcrah.

groen

Op 't lyf vertoonen zig drie groote

Qwars-banden , die wat gebogen, boven

aan rond , beneden fpitzer of dunner ,

toeloopcn , en met rooden zoomen bezet

zyn i dog tegen de voorllc aan van bui-

ten vertoond zig in 't n)idden nog een

klecne roode h;ilf-ronde zoom, om een

licht -bruine grond , ter groote van een

kleenc halve IVlaan.

De bovcn-vin is donker- Zee-groen , vol

roode doorns. De agter-vin licht- Zee-

groen, meteen rooden zoom onder, en

een Zee-groencn boven.

De onder -ageer- vin is ook licht-Zee-

groen , met zwarte graatcn (gelyk die

boven-vin medehecfc) gcele en z.\varte

fraanje, (die men bo en aan de agterlle

vin ook ziet) en met een rooden bene-

den-zoom, die men na den Haart toe ter

zyden ook verneemt.

De Haart, die twee kluftig is , ver-

toond zig fchoon licht-Zee- groen, met
drie roode bog^en , en twee zulke regte

ftreepen 'er op , die tegen deze bogten

,

en tegen den fyncn zwarten agter-zoom

Jfcypien. Ook heeft hy ter zyden roode

pmen.
jHet is een Vifch van een groote fpan-

/* ne lang , zeer fraey in 't oog , en niet

minder fraey in de fchotel > dog zeer

aangenaam van fmaak, zeer valt, blank,

en vet van Vifch j miur men ziet hem
zelden.

N°. 303. Doet ons den Ikan Kapah
Merah y dat is, de Rood -kop, zoo, na

zyn licht-Purpren kop genaamd, zien.

Hy is citroen-geel van bek , van binnen

boven met een fynen zwarten , beneden

met een rooden zoom , en agter in met
een rood bolleken bezet. Op den kop
(die boven en beneden wat Zee - groen

,

en rood gezoomd is) ziet men boven een

verkeerde roode kleene halve Maan, en

beneden 't oog een Orangie en rood bol-

leken.

Het oog (dat zich zeer groot én breed

vertoond ) is donker - Z.ee - groen , rood

van appel , zwart en fyn van buiten-

kring, dog na 't lyf toe nog met een

halven citroen-geelen kring, als eenver-

keerde halve Alaan , met fync zwarte

zoomen geteekend , en de kop is door

een roode (bcep van 't lyt afgeicheiden.

Midden over het ly' loopt een breede

overlangze roode , en wat lager na den
buik een Orangie (heep , de eerfte tot den

ftaart toe, de andre ontrent tot een duim
breed 'er af.

Het boven- en 't onder -lyf is licht-

Zee -groen, en 't middel- lyf Hemels-
blaeuw. Op 't boven-lyf ziet men naaft

malkandrcn eerft een opftaande kleene

daar naatl: een Orangie bolleken , met
een rooden boven zoom ( hoedanige twee
men ook ontrent den buik onder de mid-
del-vin ziet) dan weer zoo een ruit , en ,

dan weer zoo een bolleken , Haan.
De vin tegen 't lyf is citroen -geel en

zwart (gelyk ook die 'er onder) dog rood
dicht tegen 't zelve , met een Orangie
band.

De bovcn-vin is Zee-groen , vol fyne
zwarte graatjens , met een rooden boven-
en een Orangie beneden zoom.
De beneden -vin is licht -Purper met

roode zo^/men.

De Haart is met een rooden band van 't

lyf gefcheiden
, zynde verder Orangie

van grond, met een roode bogt een nagel
verre 'er in , met drie roode overlangze
Hreepen (tufTchcn welke men fyne zwar-
te fchrapjens ziet) en agter zoo een
iluit-zoom ; dog ter zyden zyn twee fy-
nc zwarte lyHen.

Het is ook een zeer goede en fmake-
lyke Vifch.

N°. 304 Geek ons den Ikan Kalaloewar Ikan

Djantan^ dat is ^ het Manneken van de Fleer- Kalaloe-

ffiuis, te zien. Dit gclykt eerviervoetig n"
Gedierte, dan wel een Vifch , zynde een

^
van de zeldzaamfte Zee-gedrogten , die
ik oit gezien hebbe.

De kop van dezen Vifch is Orangie #
met een lange roode ronde tong, die voor
aan Hemels-blaeuw is. Het oog is rood,
van welkers agterftc een roode itreck na
de tong loopt. Den omtrek van den kop
IS fyn, en zwart. Beneden den bek ver-
toond zig een breede Zee-groene ftreek,
met een bleek - Orangie onder- zoom,
voor aan met Hemelsblaeuw gemengd.
Op de kop vertoonen zig verfclieide

horens, als drie Hemels-blacuwci een voor
aan, in 't midden en agter, een Orangie
de laatite op een na , een roode en He-
mels-blaeuwe, de tweede van voren , en
daar tegen verkeerd aan een Orangie en
een roode, waar aan de middcllle He-
melsblaeuwe, en dan nog een verkeerde
roode en Orangie hoorn, ofdikke doorn,
by na als een tand van gedaante , volgen.
Het lyf van den Vifch is Hemels*

blaeuw, boven met een rooden zooin ,

en Oük zoo een tegen den buik, die met
het onderlyf fchoon Zee-groen , hoewel
nog een buiten-deel van den buik Hemels-
blaeuw is.

Het blaeuwe lyf komt als met zes by
zondere zwart -omzoomde leden, ieder

een lid van een vinger lang , zig op de
Zee-groene onder-grond van 't lyf te ver-

toonen , op het welke zig boven tegen
den agter - kop aan overlangs een Zee-
groene tand een halve vinger lang , met

l Vermilioen-rooden zoomen , opdoet •, hoe-

danigen
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danigcn cèn rood fmal hoienken zig pas 'er

beneden op het lyf vertoond. Ook ziet

men aan 'c einde van die Zcc- groene

ftreek een Orangie bolleken.

Boven heeft hy een Zee groene vin vol

zwarte fyne graatcn , met een Orangicn

boven- en een roodcn onder- zoom.

Beneden tegen den buik aan ziet men

,

wat na voren roej twee Orangie pooten,

ccn Tui van een pink lang, hebbende een

rooden buiten - zoom , en voor aan Zee-

groene vinnen , als klaeuwkcns , met

zwarte zoomen rondom , en zoo een

Itreep in 't midden •, hoedanige tweedier-

gclyke pooten men een weinig na agte-

len toe ziet, zoo dat deze Vifch wel een

Hond met vier pooten gelykt.

Pas na of agter de agterlle pooten ziet

men een kleene rond-agtige vin, die

Orangie, vol Zee-groene fyne graatjens,

Hemelsblaeuw van boven - zoom , en aan

't lyf rood is.

De ftaart is van 't zelve door een fmallen

Orangien band afgefcheiden. Zy is don-

ker-Zee-groen met twee roode bollekens

'erop, naait malkanderen dwars-ftaande.

Daar na volgd een fmalle roode , en

dan een brceder en grooter Orangie

dwars-band , en agter tegen deze aan ver-

looncn zig vier donker- Hemelsblacuwe,

en drie roode halve langwerpige bollen,

vaar van de middelltc (die rood is) wat

boven uitfteekt.

Dit Vifchje werd niet gegeten.

Na- jOf. Doet ons den Ikan Batoe

Bitoe"
Macajfar^ dat is, de Mac,\JJaar',chs Klip-

Macaflar. '^{/^^^ 2,icn , die zeer Ichoon van teeke-
*

king, als een groote Bot, en zeer lekker

van fmaak is.

De bek is van binnen Zee - groen , en

met een zwarte fyne Itreep midden in
,

en onder aan met een rooden breeden drie-

hoek , die van binnen een weinig Oran-

gie heeft, geteekcnd.

De verw van den kop is donker-lever-

verwig , vol zwarte (tippels , met een

roode dwars- vlam , met Orangie en

zwarte zoomen midden in , en daar

tegen aan na 't lyf toe een dubble Zee-

groene Ibeek met roode zoomen buiten

om , en in 't midden , hoedanige groo-

ter Zee-groene flrcek met roode zoo-

men zig tegen den agter-kop na beneden

toe , gelyk zig nog wat lager een geele

ftreek , met een buiten fchey-zoom van

den kop , en een fyne zwarte binnen-

zoom vertoond.

Binnen in de kop, vooraan, pas boven

den bek , ziet men een Hcmels-blaeuwe

doorn met een rooden binncn-zoom , en

een fynen zwarten buiten - zoom , in-

fchicten.

Op de roode dwars -vlam ftaat het

Hcmels-blaeuw oog , dat ccn rooden ap-

dog
waar tegen aan zich eerlt een

doorgaande Icververwigc , dan

en dan een Hemels -blaeuwe

E L i N G DÈR
pel , en een gcelcn buiten -kring heeft;

Het lyf beitaa; verder naaft aan den kop
uit een litht-Purpcr-agtigen doorgaandcii

grond van boven } do^ beneden wat
breeder

l:)reede

een geele
j

dwars-band, alle met roode zoomen, en
met de bogten na den kop toe , vcrtoo-

nen ; waar na zich een groot en door-
gaande Purper- agtig ovaal van boven tot

beneden, en dan weer een leververwige,

dan een geele , dan een Hemcls-blaeuwe
band , alle met roode zoomen , en met
de bogten naden Üaart toegaande, opdoen.
De boven- vin is wonderlyk van maak-

zel, hebbende de gedaante van een vlag,

met een geele groote doorn voor aan , en
met geele en zwarte fraanje rondom
bezet. De vlag zelf is boven rood , en
onder donker - Zee - groen , met Hemels-
blaeuwe zoomen gefloten.

Dé onder-vjn isZce-groen, met geele

en zwarte fraanje rondom , en met eert

blacuwen dodrn in 't midden van 't Zee-

groen, aan welkers bieedlte zyde zig na

den Itaait toe een roode zoom vertoond.

De Itaart is voor aan en ter zy

leververwig met zwarte ftippels.

Daar na vertoond zig in 't midden eé

Purper-roode kleene dwars flreep, gaan-

de aan weerzyden tot de lever-verwe toe,

en dan is de itaart verder Zee-groen, met
zes ovcrlangze itreepen , en een fmallen

zwarten agtcr-zoom, met geele en zwar-
te fraanje gefloten.

No. 306. Vertoond ons den Ikan Batoe

Jatig Mahd-Eloc Tclur-nja , dat is , den Klip-

Fifch met fracïje ejertn , die men op zyn
vi^^-^jg^-

lyf ziet. Dit is een fchoone Vifch van lor-nja.

{maak en van verwen.

De bek is Hemels -blaeuw, en rood.

De kop boven en onder 't oog , als ook
by de fcheiding van 't lyf onder , Zee-

groen met roode lyflen, uitgenomen dat

hy onder een Orangie boven-zoom heeft;

verder is de kop citroen - geel , het oog
Hemels - blaeuw , en breed , rood van

appel, en zwart van buiten-kring.

Het lyf is licht Purper , de vin tegen

't lyf citroen-geel, en zwart vangraaten,

rood tegen 't lyf, en met een Orangien
band bezet.

Op 't lyf vertoonen zig agt ovaalen als

groote eyeren.

De twee naafl: aan den kop , onder en
boven een , zyn Hemels - blaeuw van

grond , en Orangie van zoomen , mee
ccn fmalle zwarte buite lyft.

Midden in , tegen de rniddcl-vin , is

de grootfte , die mede Hcmels-blaeuw ,

en met een rooden zoom bezet is. Aan
wederzydcn van die middellte , boven en

beneden ^ is een Zee - groene met roode

zoomen.

Batoe
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ïoomeii. Daar na ziet men 'er men 'er

twee wat kleener , 't bovenfte citroen-

geel , 't onderfte Zee -groen, en met
roode zoomen geflooten. Het agcerlle

komt tegen de ftaart aan zynde Zee-

groen, met een citroen-geelen zoom.
De voor-vin boven is citroen-geel met

roode doorns. Beyde de agter- vinnen

-zyn langwerpig rond , voor fcherp , en

agter dik , ovaalagtig , en met geele en

zwarte fraanje bezet.

De boven - vin agter is donker - Zee-

groen, met drie Hemels-blaeuwe kleene

eyeren 'er op , die ieder met een zwarten

zoom gefloten zyn.

De boven-zoom dezer vin is rood , en

<3e onderzoom Orangie , de beneden fte

agter- vin Hemels - blaeuw , rood van

buiten- en citroen-geel van binnen-zoom,
en alle deze zoomen hebben nog fyne

zwarte buiten - lyllcn. Op deze vin ziet

men , even eens als boven , naaft mal-

kandren tot tegen 't einde der vin, drie ci-

troen - geele kleene eyeren , en tegen de

onder-vin, «pas "er boven , verncemd men
een rooden doorn.

De ftaart is met een rooden band van 't

ff gefcheiden , zynde verder citroen-

^ccl , vol zwarte graaten , in 't midden

X^ jnet een Hemels-blaeuwe kleene langwer-
j" pig-ronde ftreek met een Orangie zoom

,y na 't lyf toe , en pas 'er onder met twee

Orangie bollekens, die een zwarten om-
trek dwars naaft malkanderen hebben,

geteekend. De fluit- zoom agter vertoond

een roode halve Maan •, dog de zyde-zoo-

men zyn fyn en zwart.

Katam N°. 307. Vertoond ons den Katam
Moeloet Moeloet Pandjang^ dat is, de Lang-gebekte
Pandjang

j(y^y^ ;^y \^ klecn , blacuw-agtig , en

ovaal rond , van lyf vol roode en Oran-

gie aan een gefchakeldc fyne trekken ;

dog van den kop na den ftaart toe vertoond

zig midden op het lyf een roode over-

langze ftreep , die over eenige Orangie

bollekens , die met fyne zwarte om-
trekken bezet zyn , loopen.

Alle de pooten zyn Zee-groen , met
roode buiten-zoomen , en met Hemels-

blaeuwe en roode knuiften , ook zyn de

Jcnypers voor, boven Zee-groen, (onder

met een rooden en boven met een zwar-

ten zoom) en onder Hemels-blaeuw, en

van binnen vol zwarte doornkens , als

tandjens bezet. Rondom 't lyf van de

Krabbe loopen halve roode bollekens

met citroen-geele half-ronden boven, en

fyne zwarte buiten-zoomen.

De bek , die wat lang is , vertoond

zig als twee citroen- geele halve Maankens
met zwarte zoomen , met de bogten
buiten , en van binnen in tuflchcn die

halve Maankens , ziet men wat Hemels-
blaeuw •, dog aan weerzyden den bek

UI. Deel.

vertoonen zig dan beneden twee roode
bogten , en daar boven op weer twee
Zee -groene bogten als klaeuweny tnet
zwarte zoomen. .:.;.,.

De pooten aan Veerzydeft daar 'haïft

aan zyn beneden Zee-groen, de knuiften
in 't midden Orangie met een rooden
omtrek , en voor aan de knypers onder
rood, en boven Hemels-blacuw} dog de
volgende knypers der pooren ter regter
zyde zyn boven aan citroen-geel met een
zwarten zoom.

Agter tegen 'r gat aan vertoonen zig
twee roode bollekens , met' een grooter
Hemels-blaeuw in 't midden. Daartegen
aan ziet men twee Zee-groene bollekens-,

en dan een kort rood ileelkcn met nog
een bol , die geel , en tnet zwarte ftip-

pen geteekend , en rood 'van onderzoom
is. Het is éen zeer lekker Krabbetje.

N°.' 508. Doet ons den Ikm Moeloet
Bangkac^ dat is, dcnDik-frmel ücn^^en j^roefoet
fchoone, Heerlyke Vifch, die een gfoo- Bangksic.

te voet lang, uitnemend van fmaak , en '

ongenaeen fraey van teekening is.

De kop, en 't geheel'lyf, is van grond
donker-Zee-groen.

De bek is rood , Orangie , en blaeuw
gebandeerd , en agter met een Orangie
bol, die na agteren blaeuw is, geteekend.
Voor aan vry dik van Ihuit , terWyl de
bek vol groote tanden is.

Over den kop loopen verfchéide roode
llreeken van 'c oog na 't agterfte van dert

bek toe, zynde de kop met zulke ftree-

ken ook van 't lyf gefcheiden.

Her oog is blaeuw , de buiten omtrek
Orangie, fmal , en daar buiten om nog
een kring van zes donker -Purpre bollen.

En boven 't oog , boven tegen den kop
aan , ziet men een Orangie ftreek , éen
nagel breed, meteenrooden zoom bezet.

Pas agter 't hoofd op 't lyf, vertoond
zig een Orangie grond , tot aan de mid-
del-vin; dog met een Purper-grondje 'er

midden in, alle met roode zoomen , en
in 't bovenfte Orangie perk ziet men eert

blaeuwe opftaande ruit, met roode bree-

de zoomen gefloten.

Onder dat benedenfte Orangie deel

,

vertoond zig weer een blaeuwe , dan een
(orangie , dan weer een blaeuwe grond
fchuins af na de wamme toe , met roode
banden.

De middel-vin tegen 't lyf (gelyk ook
die daar onder zig vertoond ) is citroen-

geel met zwarte graaten , twee blaeu-

we banden tegen 't lyf aan , met een

Orangie tand of doorn in 't midden.

Midden over 't lyf, van den kop tot den

ftaart toe , vertoond zig als een donker-

Zee- groene ftreep met roode zoomen ,

aan weder zyden van dewelke men boven
en beneden , van den kop af tot aan d.en

Kkk ftaart;
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ftaart toe , als de vlammen van een ver-

keer-bord ziet , boven eerft een Orangie
met 't fcherp na 't midden , dan een

blaeuwe met 't fcherp van de vlam na

boven, dan eenZee-groene met 't fcherp

weer na beneden , en dan een Purpre met
't fcherp na boven gaande. Dan weer
een Orangie, een blaeuwe, en Zee groe-

ne, dan een Orangie, blaeuwe, en Pur-

pre, dan een Zee -groene, Orangie, en

blaeuwe, dan een Zee- groene. Purpre,

en blaeuwe , en dan weer een Orangie

Zee -groene, en blaeuwe vlam, die zich

alle met roode lyften vertoonen , en met
hare fpitzen onder en boven tegen en in

malkandren fluiten.

Beneden zyn ook zulke vlammen , be-

ginnende van den kop af, met een Pur-

pre, blaeuwe, Zee-groene, en Orangie

}

daarna een Purpre blaeuwe , Zee-groene

,

en Orangie, en dat zoo vier aan vier ver-

volgens
,

gaande de zelve vlammen zoo
tot aan de llaart toe.

De boven - vin is zeer lang , byna tot

denfliart, boven donker-Zee-groen , on-

der licht - PurjJer , en in 't midden met
een roode fchey-ftreep , onder een blaeu-

we, en boven een citroen-geele zoom j

dog voor aan een lange blaeuwe doorn
hebbende.

De onder-vin is ook lang ; dog korter

als de bovenftc. Zy is buiten donker-

Zee - groen , na beneden toe tegen 't lyf

citroen -geel, met een roode rtreep in 't

midden en onder, een citroen-geele

buiten- zoom , en voor aan met een He-
mels-blaeuwe groote doorn bezet.

De fchey - band by den ftaart , en tuf-

fchen 't lyf, beftaat eerfl uit een fnialle

roode , en daar tegen aan, na den Itaart

toe , uit vier Purpre halve bollen , met
een langer en langwerpige boven uitfte-

kende in 't midden , alle zwart gezoomd.
En even zoo een zoom van zulke kleene

Purpre boUekens is 'er ook agter.

De ftaart is citroen -geel met zwarte
graaten bezet.

Iltan
No. 309. Ziet men den Ikan Batoe

Batoe. fVarna JVarna , dat is , "'t veel - verivig
Warna Klip • Vifchje , dat ongemeen fchoon van

*'^°*- teekening , van gedaante als een fraeje

Bot , en zeer lekker van fmaak is.

De bek is boven donker-Zee-groen,
rood van zoom (met een rood bolleken

op dat Zee-groen, en de kop daar verder

Zee- groen oploopende, tot aan den rug)
dog beneden Orangie , waar na zig een

citroen-geele dwars -band, met roode

lyften , en daar naaft nog zoo een blaeu-

we met zulke lyften van boven tot bene-

den toe vertoond.

Het oog ziet men op die geele dwars-
band , zynde Orangie-rood van appel

,

en zwart van buiten-kring.

Daar na vertoond zig tegen den kop
aan, ontrent de middel- vin , en pas 'er

boven , een Orangie binnen j en zoo een
breeder buiten - ftreek , met een roode
zoom ieder, zoodanig, dat de cene ftreek
buiten de andre omgaat.
Het ganfch lyf is verder fchoon Zee-

groen, met twee langwerpig-ronde Pur-
pre rood - gezoomde banden , die over-
langs in 't rond loopen , de eerfte rond-
om een Zee-groen veld , rondom de mid-
del vin.

Daar na vertoond zig na agter om weer
als zoo een Zee-groene van voren af
rond-gebogen band , die pas beneden de
Purpre aan den beneden kant weer tegen
de middel -vin komt. En dan nog zoo
een grooter Purper breede band of bogt

,

beginnende boven by den kop , en die

rondom 't geheel lyf, gaande onder weer
tegen den kop aan , komt.
De vin tegen 't lyf is Hemels-blaeuw,

onder tegen 't lyf rood en citroen - geel

gebandeerd } en de onder - vin , en de
twee tanden 'er pas onder eyn ook van
de zelve verwe.

De boven - vin voor aan , is Orangie
met vyf Zee-groene doorns. De agteK~~*

vin is daar fcherp toe- , en agter breed^

rond uitloopende, zynde boven Zee-groen,
met een fyne zwarte boven-zoom, bene- %
den Purper tuflchen twee Orangie zoo- ^>

men , en buiten met nog een fraanje-

zoom bezet ,
gaande van de gedoomde

vin tot aan den ftaart toe, dat men van de
buiten fraanje van de onder-vin zoo even
eens ziet.

De onder -vin agter is even eens van
verwen, ais de boven -agter -vin, na de
buiten-kant Zee-groen , en na 't lyf toe

Purper j dog rondom de vin loopt een
roode zoom , en in 't midden een Oran-
gie Jchey-ftreep.

De ftaart (die zig als een waejertje ver-

toond) is van 't onder- lyf (dat voor een
kleen gedeelte Orangie is,) door een
rooden band afgefcheiden. Verder is zy
Zee-groen , met twee regte breede , en
drie fmalle zwarte dwars -ftreepen, heb-
bende aan weer zyden ook zoo een zoom,
en dan buiten eerft met een breeder blaeu-

we zoom , met fyne zwarte lyften , en
dan nog met een gecle en zwarte fraanje

'er buiten tegcngcfloten zynde.

No. 310. Vertoond ons den Ikan Batoe

Panggirgadji, dat is, een Klip- Fifchje, dr.t ^^^^^
zy , na de Zaag op zyn rug , bet Zaagers- Paiiggir-

je noemen. gadji.

Het is een kleen lekker Vifchje, rood

van binnen , en Zee-groen en rood van

buiten na den kop toe, en pas daar agter,

rondom de bek , ziet men zeven roode

bollekens, hoedanig eene men nog by 't

oog , na de kant van 't lyf toe , en nog
twee
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twee citroen-geele met roode halve ron-

den in 'c midden tegen een , en nog zoo
een by de rug na agteren toe ziet.

Het geheel lyf is licht Purper , uitge-

nomen een langwerpig half rond boven,
en zoo een ook beneden. Het laatft heeft

beneden naaft een vier, en 'er boven nog
drie Orangie bollekens , met een rooden
band boven tegen 't Purper lyfgeteekcnd.

Het bovenfte Zee -groen is rondom in

een Orangie zoom befloten, en in 't mid-
den heeft men op de Zee-groene grond
een Orangie ftreep , die een duim breed
ovcrlangs loopt. Nog is 'er een groene
flreek een ilroo breed, en een halve vin-

ger lang, met Orangie en zwarte fyne

buiten-zoomen , die van den ftaart af tot

dicht by de middel -vin loepen $ dog by
den ftaart vertoond zig nog een rondeel,

als een groote nagel , Zee-groen met een
rooden zoom , enkel tot fcheidingvande
ftaart, en 't lyf dienende.

Het oog is Zee - groen , beneden met
een rood halfrond, dat een zwarten bui-

ten- zoom, en boven aan fchuins 'er tegen

een Orangie l»ol , met een zwarte zoom
en nog zoo een ftreekje op 't Orangie
heeft, bezet.

j^Op de rug vertoond zig een zaag van

jpn halve vinger lengte , die aan weer-
1 zyden vol tanden, Zee-groen na den kop,

^ rood na den ftaart, en ook boven daarna
toe gebogen is.

De boven- en onder -vin is geel, met
een roode buiten- , en een fyne zwarte
binnen- zoom.
De Ihart is geel met zwarte graaten

,

ter zyden met roode lyften , agter met
een fynen zwarten zoom , en met een dich-

te Hemclsblaeuwe fraanje 'er buiten.

Het is een moy bol langwerpig-rond

Vifchje , hebbende een dikken kop ^ en

een bek, als een Papegaey.

Ikan N°. 311. Geeft ons den Ikutn Mantri^
Mamri. dzi 'k., de Raadsheer- Fifch ttucn. Deze

is als een groote Haring van lengte en

gedaante, en Purper van bek, met thicn

Orangie bollekens 'er rondom na de bin«

nen-kant. Verder is de kop Hemels-

blaeuw, en 't oog als een rad, beftaande

uit drie roode , en drie donker-Zec- groene

vellingen, die zig als blokjens vertoonen.

])e appel is ook donkcr-Zeegroen, en

de buiten-kring fyn , en Orangie, en de

fcheiding van den kop is een roode ftreek.

Het lyf is Orangie , waar op zich van

den kop , boven en onder , twee brcede

Purpre ftreepen , met roode zoomen, die

fchuins toe na den ftaart loopen, en daar

tegen een komen , vertoonen.

Op de Orangie grond van 't lyf ziet

men by de kop boven de middel-vin een

verkeerd zwart half Maantje, en zoo een

Daar na komt de middel-vin, die don-
ker- Zee-groen met zwarte graaten is , en
zich met een rood vlammeken na voren
toe, en zoo een groot merk in 't midden
'er op vertoond, verder tegen 't lyf licht
Purper, met roode zoomen bezet, zyn-
de. De vinnen 'er beneden zyn Zee-
groene Jeruzalems - vederen met een roe-
den buiten zoom.

tven onder 't voorfte deel van deze
middel- vin ziet men een zwarte leggende
halve Maan met de b^gt na boven , daar
na een opftaande ruit , die aan wecrzyden
zwart, en van binnen in geel , meteen
rood kruis daar in , en nog zoo een bol-»

leken in 't midden gecierd is. Daar na
volgt al in eene rcy na agteren toe een
zwarte bol met een geele halve buiten-
lyft na de ftaart toe , met een zwarten
zoom bezet. Dan weer zoo een ruit

,

dog van binnen in geen rood bollekcn
,

anders even eens , dog wat kleender als

de eerfte ruit zynde.

Dan weer zoo een zwart boUcken , in
allen deelen even eens , dog wat klecn- »
der. Dan nog zoo een ruit, alsdetwee-
de, dog nog al wat kleener, eu dan nog
twee zwarte bollekens vervolgens naaft

malkanderen ftaande.

Op den rug vertoond zig een vin , als

een fchoon opftaande klecn Bezaan-
Zeyl, dat fchoon Zcc-groen , met ecni-
ge roode Slangs- wyze trekken tegen een
'er op, en met een groote hooge roode
doorn voor aan voorzien is. De agter-
vin (die korter, dan de ondcrfte is) zoo
wel boven als onder , vertoond zig Zee-
groen, vol fyne zwarte graaten, en rood
van buiten-zoom.

De ftaart , die door een rooden band
van 't lyf gefcheiden is , vertoond zich
fchoon Zee - groen , en met diergelyke
roode merken , als men op die Bezaan
boven ziet , met een rood bolleken 'er

onder ontrent de rug geteekend , heb-
bende rondom, en ook agter (halfMaans-
wyze) een fyncn zwarten zoom daar om-
ftaan.

Het is een goede Vifch , om hem te

ceten, en fraey van teekening.

No. ?ii. Vertoond ons de Peniop^ dat jj^^^

is , de 'Trompetter. Zyn bek is kleen en Peniop.

rood , de kop Hemelsblaeuw en rood
,

agter ten deele Purper by de fcheiding,

daar de fchey - ftreek een roode zoom is.

Het oog isdonkcr-Hemelsblaeuw , met
een witte Purpre buiten-kring, boven
tegen den rug aan vertoond zig een zeer

donker • blaeuwe vlek , van waar na den
bek toe de kop zeer inbuigt.

Het lyf beftaat verder uit een menigte
breede dwars-banden , alle met roode ly-

ften bezet , zynde agt ingetal , en vcr-

bolleken'er naaft naden ftaart toe, ftaan. ' fmallende of verminderende inlengte na

Kkk a, matc^
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f:

mate , dat men zulks aan 't lichaam zelf

veineeind.

Eerft by den kop vertoond zig een

fchoonc Zee - groene ftreek , die tot be-

neden toe door gaat, daar na een Purper,

een geele , en een Hemelsblaeuwe , dan

een Purper , een gecle j en een Zee-

groene , en dan een Purpre en een gecle

dwars -band , waar tegen tot fcheiding

van de ftaart , nog een Purper ovaal-

opftaande rond , met roode lyllen rond-

om zig tegen een donker -Zee -groene

ftaart vertoond , die vol zwarte graaten

,

en van eenPurpren zoom, diemeellron-

tiom loopt i en zwarte lyften heeft

,

voorzien is.

De vin tegen 'r lyf is donker- Zee-

groen, blacuw tegen 't lyf, en met een

rooden band. Onder de zelve is de vin

ook Zee-groen.

De boven -vin 'voor is Zee-groen met

rooden doorns bezet ; dog agter aan ziet

men als een vlag , die boven Purper, in

't midden Zee-groen, , en onder Hemels-

bheuw is, en alle drie na de buiten- zyde

met een rooden zoom by ieder affcheidin-

,e voorzien ayn , hebbende nog watgee-

;e en zwarte fraanje tuflchen de vin en

de ftaart ftaan.

De benedcnfte agter- vin is breed tegen

't lyf aan-, dog buiten uit fcherp toeloo-

pende, bcftaande uit een Orangie , Zee-

groene, Purpre, licht-Purpre, Purpre,

en Zee-groene , Purpre en Orangie bree-

de (^reep , die lang en kort , na dat de

vin is , loopt. Ook heeft zy rondom
geele en zwarte fraanje.

Het is een zeer aangenaam Vifchje
,

dat zeer blank en vafl: van Vifch is.

TV N°. 31;. Vertoond ons den Ikan Dja-

Djaia la, Koeniug, dat is, de Fifch met het geele

KoeniDg. Werp-netje op zyn lyf.

Hy heeft een kop en bek , als een

Bofch-Verken, wat kort in een gedron-

gen , ingebogen , en voor wat fpits loo-

pende.
|

De bek is Zee-groen , vol roode tan-

den , en pas boven de fnuit ook twee

diergelyke met 't fcherp -na binnen ge-

keerd. Verder is de kop licht -Purper

van grond , na 't appelbloezem en wit
,

met een blaeuwc grond langs 't oog na

voren toe , en ook zoo een grond tegen

den agter-kop , behalven dat 'er ook nog

een iTchte Zee -groene ftreek tuftchen

beiden inkomt, in 't midden van de kop

tegen 't oog aan , ziet men twee blaeu-

we bogen van boven af tegen malkan-

dren vervolgens aan , en zoo tot aan de

fnuit gaande , en agter aan ziet men zoo

een diibblen rooden fchey-zoom tegen over

en boven malkandren. Het geheel lyf

beftaat uit een geele grond met zwarte

ruitkens, als de maazcn van een net j dog

in 't midden van 't lyf loopt een Hemels-
blaeuwe dwars-band van een duim breed

van boven tot beneden, hebbende roode
zoomen.
De vin tegen 't lyf

,
gelyk ook die 'er

onder , is Purper j dog daar zy tegen

't lyf zelf komt, is zy citroen-geel , met
een Purper-rooden band bezet.

De voor-vin boven is licht Purper met
Hemelsblaeuwe doorns , en agter aan

mei een licht-Zec-groene vin vol zwarte
graatjcns , met roode zoomen De be-
neden agter - vin is ook zoo van verw ;

dog Hemels- blaeuw van zoomen, hoe-
danig ook het einde van 't lyf tegen de
Itaart aan is , hebbende aan wcerzyden
en rooden zoom , en een Zee -groenen
dwars-band, ook met zulke zoomen, te-

gen de Purpre ftaart, dieeenZee-groencn
buiten - zoom tuflchen fyne zwarte ly-

ften heeft, ftaan. •>
, rrouj < > 1

•

Dit is een ongemeen lekker Vifchje,

rond en bol van lyf, byna ais een Bofch-

Verkentje.

N°. 314. Doet ons den Ikanjany Eer-

titic , dat is , de gefpikkeide Fifch zien.

Deze is als een groote Baars , klecn van

bek , die Hemelsblaeuw , en rood van
zoomen is 5 en pas 'er boven een citroK y

geele groote omkrullende vlam , iri''

roode zoomen op de Zee-groene gronL
van de kop vertoond , waar op men bo-
ven 'er tegen aan , nog zoo een gcele

ftreek met roode zoomen, en twee roo-

de bollekens , dwars naaft een , op den
geele grond ziet , hoedanige drie bolle-

kens zig beneden op de Zee-groene grond
overlangs naaft malkanderen ook ver-

toonen.

Het oog is Zee-groen met een rooden
kring, hoedanig ook de fcheiJing van de
kop is.

Het lyf van de Vifch is geel , met agt

roode dwars- of fchuinze ftrepen van den
kop , en van die zyde , na boven toe

loupendc.

Ontrent de middel-vin vertoond zig een
groote breede ovaal-ronde zeer licln-Pur-

pre grond met een breeden rooden zoom
rondom, en twee roode bollekens aan de
boven- , en drie aan de beneden-zyde van

die vin, beide fchuins boven malkandrea
geplaatft.

De vin tegen 't lyf zelf is fchoon Zee-
groen , met zwarte fyne graaten , en
zulken zoom; dog tegen 't lyf rood, als

drie halve bollekens tegen een Hemels-
blaeuwe band aan zig opdoende. De vin-

nekens 'er onder zyn gebandeerd Zee-
groen en rood , en ter zyden deze vin-

nen , na den kop toe , ziet men als een

geelen vyf-hoek , met zwarte zoomen
,

uitgenomen dat hy een rooden zoom bo-

ven ter rechter zyde heeft.

Na

Ikan

Jang
Bertiuc.

V
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t'

Na agteren U)e heefi men beneden, by

de agter- vin , nog 2.00 een langwerpi-

ge breede half-ronde Purpre grond , met
een roeden boven - zoom , en zoo een

flangswyze Itrcep , een halve vinger lang

,

'er op.

Boven by 't einde der boven-vin agter

is 'er nog zoo een , wat donkerder van

Purper, ook zoo gezoomd , en met zoo

een roode ftreep , die wat korter is , 'er op.

De boven-vm is lang, en Zee- groen,

boven citroen-geel van zoom , en onder

rood.

De onderlle agter -vin is ook Zee-

groen , Orangie van beneden , en rood

van boven- zoom.

De band, dieden ftaart fcheid, isfraey

breed, licht-Purper, met een roode bin-

nen- , en een Orangie buiten -ly ft na de

ftaart'toe, en met twee HL-mels-blaeuwe

bollen , en zoo een leggende ruit in 't

midden der zelve , op die licht Purpre

grond.

De ftaart zelf is Zec-groen , en beftaat

uit zes langwerpige vederen , die agter

daar zwart-gezoomd , en tuflchen beiden

door Orangie ureepen onderfcheiden ; dog

van welke de buiten-zoomen zwart , en

^^ zyn.

<Y
Het is een Vifch , die zeer goed , en

. Jbhoon tot fpyze is } behoevende voor

geen andre te wyken.

^an N°. jif. Doet ons den Ikan Batoe

Batoe Jang Aboe Ahoe Djantan , dat is , het

Jang Manneken van de Afcb-verwige Fifch.

^^°^ zien. Deze gclykt wel na een zoort van

Djantan. Pampus- Vifch , en is ook even 200 van

fmaak. Hy is Zce-groen van bek , ( die

kleen is) Orangie van kop, met een Zee-

groene dwars-band 'er over , waar op 't

Orangie oog met zyn Purpre kring ftaat.

Daar na ziet men twee hcht -Purpre

drie kantige verdeelingen , of perken

meteen Zee-groene ftreep in 't midden,

en op ieder Purper -grondje een Zee-

groenen drie-hoek met twee groene , en

een Orangie zoom ieder ; ook hebben

beide deze Purpre perkjens maar eenen

rooden buiten zoom.
Verder is 't lyf van de Vifch donker-

graeuw j dog by de wamme Orangie

met vyf roode bollekcns 'er op , hoe-

danige drie men nog op 't Afch-graeuw
lyf , een boven by den kop , een

onder by de wamme , met een lange roo-

de ftreep 'er in , en een boven by 't be-

gin van de agter -vfn , (alwaar men tuf-

i'chen de twee boven fte roode bollekens

ook een roode ftreep ziet) vernecmd.

Dus ziet men op 't lyf nog drie kleene

Hemels-blaeuwe bollekens, een boven 't

voor-deel van de middel vin
, (met een

Hemels -blaeuw ftreep 'er by , loopende

na den ftaart toe, en wel een halve pink

lang
) en twee digt by een ontrent de ag-

terlle onder -vin (ook met een Hemels-
blaeuwe ftreep, na den ftaart toegaande)
en tuflchen de einden van deze twee
blaeuwc ftreepen ziet men een grooter
Hemels blaeuwe bol, agter welke men
na den ftaart toe een Orangie ruit , die na
de rug-kant toe rood aan weerzyden is,

ziet.

De vin tegen 't lyf ftaat op een ovaal-
ronde grond , die Hcht Zee- groen , en
met een Purper-witten zoom voorzien is,

hebbende de gedaante van een Palet ,
voor welke na den ilaart toe zig een ver-

'

keerde roode halve Maan op den Afch-
graeuwen grond vertoond.
De middel- vin i, Orangie, en rood van

vlammen, tegen 't lyf Purper- wit , met
een rooden band. De vin 'er onderis geel
en zwart.

De boven - vin voor is Orangie , rood
van doornen , en de agter- vinnen loopen
voor fcherp toe , agter breed en over-
langs rond uit. Zy vertoonen eerft een
grootc breede Zee-groene , dan zoo een
Orangie , en dan weer een kleene Zee-
groene band , ieder verwe door een rooden
zoom gefcheiden zynde j dog de bui-
ten -zoom l;oven de vin is Hemels-
blaeuw, en van de boven-vin rood , dog
de binnen -zoomen zyn alle rood, ook
hebben zy beide nog rondom geele en
zwarte fraanje.

De ftaart beftaat uit twee Orangie
buiten- vederen (waar van men op de
buitenfte na de rug toe twee roode bolle-

kens overlings naaft malkandren ziet)

twee Zee-groene, en in 't midden een
Purpre, met een fmallen zwarten agter-
zoom.

N°. 31Ö. Ziet men den Ikan Kapala ^^^^
Ongoe , dat is , de Purper-kop. Deze is Kapala

kleen, Zee -groen, en rood van bek ,
Ongoc-

met twee roode bollekens 'er pas boven,
en een agter aan den kop is licht - Purper
vol citroen - gccle zwart - omzoomde
Itreeken.

Het oog is rood , en de buiten- kring
Zee - groen , en nog een fyne zwarte 'er

om. Daar de kop van 't lyf gefcheiden
is, ziet men op 't lyf,' tegen den kop aan
rondom, als roode korte doornen ftaan.

Het geheel lyf is citroen-geel, meteen
fyne roode en Zee-groene marmeling.
De vin tegen 't lyf, gelyk ook die 'er

onder, is Zee-groen, en blaeuw tegen 't

lyf met een roode band.

De boven- en onder -vin zyn Zee-
groen , vol zwarte graaten , met roode
buiten-zoomen j dog aan 't einde der

boven-vin is een kleene inkeeping.

De ftaart is door een Hemels - blaeuwe
breeder , en door een roode band van 't

Jyf gefcheiden, Zy is ook Zee-groen ,

Kkk 5 vol
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met een merk als een

verkeerde halve

en van

vol zwarte graaten ,

roodc Slang over twee

Maanen dwars henen geflingerd ,

een rooden fluit-zoom verzien.

Het is een zoet, en fmakelyk Vifchje.

N». 317. Geeft ons den Ikan Ile Laoct^

Ikan dat is , de Zee -Ile , te zien. Een heer-

IleLaoet.
jyj.^ ^^ uitnemende lekkere, blanke, en

harde Vifch.

Hy is wel anderhalve voet groot
,

zwart van kop , en ook zoo van lyf.

Zyn bek is van binnen Purper , met

een Zec-groenen zoom 'er buiten om, en

vol tanden. Hy is groot en dik van kop

,

die door een zeer breede witte dwars-

band van 't lyf afgefcheidcn , en na 't lyf

toe met een citroen-geelen fmallcnzoom,

vol zwarte dwars-fchrapjcns 'er tegen aan

bezet is , vcrtooncnde daar tegen , mid-

den op 't lyf ook twee citroen -geele

doorns met zwarte fyne zoomen

ken , hoedanig hy ook van 't lyf gefchei-
den is.

zwart, en

Ikan

Woeloet
Batang.

Het oog is licht- Purper

wit van appel , de kring , daar omloo-

pende , zwart , dan weer een donker-

graeuwe , dan nog een breede Zee-groene

,

en dan weer een zwarte fraalle , behalven

dat zig na 't lyf toe nog een breede ci-

troen-geele halve kring, als en verkeerde

halve Maan, vertoond.

Midden op 't lyf ziet men op dat zwart

glanzig lyf een breede witte Itreep, die,

gelyk de fchey - band van den kop , wel

een duim breed is.

De vin tegen 't lyf is donker -Zee-

groen, met roode graaten > dog tegen 't

lyf, Purper -rood, en citroen -geel , en

de vin onder 't lyf is wit ,
gelyk ook de

agterrte beneden-vin, mitsgaders 't einde

van 't lyf by den lieert met de buiten-

zyden van den ftaart zamen twee witte

ftreeken en twee kluften van den ftaart ,

die van binnen in alleen nog eenige lange

Zee-groene en zwarte fraanje heeft , uit-

makende.

Op het boven-lyf van deze Vifch ver-

toonen zig digt by de kop twee fpier-

witte groote bollen Ichuins boven mal-

kandrcn , ieder een kleenen nagel groot,

wat verder na den ftaart nog twee zoo

,

wat fchuinzer , en dan nog wat verder

een alleen.

Beide de boven- vinnen zyn zwart gc-

ftrecpt, en wit aan de einden.

N°. 518. Doet ons den Ikan Moeloet

Batang^ dat is , de yifch^ die een hek ah

een jïok beeft ^ zien.

Deze is wel een vinger lang , fteekt

aan de beneden-kant van de kop vooruit,

en is boven Purper, en onder Zee-groen

,

en doet zich by den kop weer Purper en

zwart gebandecrd op.

De kop is redelyk groot , voor aan

boven Purper , en Hemels - blaeuw , en

anders verder Zee-grocn vol zwarte ftree-

31P.
rian , dat is , de Doerian-Krahbe

,

vol geele fteekcls als de Doerian

Het oog is Zee - groen
, groot , en

breed , de appel zwart , met een witte
ftip , en met een geelen , fraey breeden
buiten-kring.

Onder tegen de kop aan ziet men als

een fmalle bandering van rood , en ci-

troen-gccl.

Het boven-lyf van de Vifch is donkef-
Zee-groen , 't beneden-deel wat lichter
van verw ; dog vol fchubben over 'c ge-
heel lyf, met zwarte omtrekken.

Midden over 't lyf loopt een zwarte
fyne fchey- ftreep tot den ftaart toe , op
welke zig vervolgens naaft malkandrcn
ontrent een duim -breed van een, vyf
Hemels -blaeuwe dikke korte vlamme-
kens met Purpre binnen -zoomen vcr-
toonen.

De vin tegen 't lyf is Zee-gfoen , met
roode graaten , en tegen 't lyf met een
roode band tuffchen twee citroen - geele
met zwarte zoomen.
De vcrdre vinnen, en de ftaart , zyn

zeer donker-Zee-groen ragt roode ftree-

pen, of graaten.

Het is een Vifch als een Harder van
lengte ; dog vetter en lekkerder
fmaak.

N°. :?ip. Doet ons den Katam
zynde

vrugt
,

zien.

De grond van deze Krabbe (dje de
gedaante by na van een pyn - appel
heeft) is donker - lever - verwig , vol

geele en zwarte fteekels en doorns , in

't midden als een bruine drie- hoek ver-

toonende.

De doorns, die rondom loopen , zyn
licht-Zee-groen , met een citroen - geele

buiten -zoom ter rechter, en zoo een
binnen- zoom ter linker-hand.

Hy heeft, met de knypers mede, aan

weerzyden vyf lange pooten van de zelve

verwe, als 't lyf; dog aan den boven kant
met een fynen licht-Zee-groenen zoom , en
met roode en Purpre knuiften , die een

geelen omtrek hebben. De knypers zelfs

zyn licht- Purper, van binnen Zee-groen
met fcherpe tandjens rondom •, dog ver-

der zyn , de einden der pooten blaeuw

,

maar de oogcn vertoonen zich Purper

met Zee-groene zoomen voor.

Agier tegen 't lyf ziet men verfcheide

fmalle banden , van vier reyen geele

ftippen, dan een roode fyne dwars-ftreep

tuflchen ieder rey ftippen , en agter aan

ook zoo een roode ftreep. Het is een

zeer goede lekkere Krab.

N". 310. Vertoond ons den IkanMoe-
loet Boelan^ dat is, de Vifch ^ die een hal-

ve Maan in zyn bek voerd. Deze is He-
niels-

Kitarai

.' ^erian.

ITcan

Modoet
Boclan.



^i /./i/W^



^



0NGËMEENF VISSCHENvAN AMBOINA. 44:7
niels-blaeuw aan *t onder -deel van zyn

bek, hebbende een citroen-geelcn boven-

zoom, die by de boven fnuit, (die Zee-

groen ,
gelyk 'c boven -deel van de kop

is) om, en wat verder buiten uitloopt.

In 't boven - deel van de kop ftaat het

Hemels - blaeuw oog , met zyn Purpren

appel, zwirten buiten-zoom, en nog een

citroen-geelen halven kring, als een ver-

keerde halve Maan , na 't lyf toe. Te-
gen 't oog aan weerzyden ziet men een

ciiioen-geele ftreep , als of zy 'er onder

en door henen liep. Beneden 't oog ver-

toohen zig vier roode bollekensoverlangs

Wat bogtig naafl malkandren.

Het boven-deel van den kop is Purper,

van waar de zelve na den bek toe wat in-

buigt.

Het beneden-deel van den kopisOran-
gie mer eenige roode fchey-ftrcken van

de kop zoo in 't midden, als daar hy van

't ]yf gefcheiden \verd.

Tegen de roode lyfl: , komende tegen

't Zee-groen boven-deel van de kop , ziet

men een boxsen-zoom van vyf , en nog
een onderzoom van drie Orangie halve

bollekens lyft-gewyze 'er tegen aan, en

't midden door een roode lyft , tot

jFheiding van een band van 't lyf dienen-

3e, afgefcheiden.

Het boven en onder -lyf is Hemels-
blaeuw ; dog tegen 't boven -lyf komt
een overlangze breede licht -Purpre , en

daar tegen weer een overlangze citroen
' geele band , welke twee banden ieder

een roode buiten -zoom, en io 't midden
een Zee -groene overlangze fchey- ftreep

tot de Itaart toe, hebben.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen , met
zwarte graaten, en rood tegen 't lyf

De boven- en onder-vin zyn flets-Zee-

groen, met roode buiten-zoomen.

De tlaart, die door een rooden dwars-

band van 't lyf gefcheiden is , en als een

kleene waejer zig vertoond , doet zig

Zee-groen op , vol zwarte fyne graaten

,

en met zulke zoomen, aan weerzyden met
een rood bolleken, en met geele en zwar-

te korte fraanje bezet.

Het is een zeer lekker hard Vifchje

,

by na als een Botje van gedaante.

Ikan N°. 321. Vertoond ons den /ta« A/ö^-

Moeloet loet Djingga , dat is , den Orangien-hek.
pjingga. j^it; Vifchje heeft een Orangie fnuitje

met een Zee-groenen buiten-zoom j ook
is de kop by de boven fnuit , beneden 't

oog , en wat lager, by den agter- kop,
Orangie > dog een fl:reek 'er tuflchen

beiden, en onder by, is Hemels- blaeuw,
hoewel pas boven dat onderite een ftreek

Zee-groen komt.
De kop is by de fnuit ingcbogen , en

van 't lyf door een rooden ftreek afge-

fcheiden.

'er tuflchen de zelve , en de ftaart
,

een groote Hemels- blacuwe ruit ,

Het oog is wit, en de kring Purper-
verwig , hebbende een zwarte ftip in 't

midden.

Het boven- en onder-lyf is licht-Pur-
per-verwig , op welk boven-deel zig te-

gen de rug aan een halve duim van mal-
kandren drie half-ronden van Zee-groene
bollen met roode buiten-zoomen vcrtoo-
nen. Ook ziet men , wat meer na de
kop toe , een kleen rood bolleken met
een geele halve kring nia de kant van den
ftaart ftaan.

Midden over 't lyf loopt een breede
Zee -groene overlangze band tot in de
ftaart toe, die ook Zee-groen en van de
gedaante van een root Hart is, hebbende
buiten rondom een fmallen zwarten zoom
en citroen- geele en zwarte fraanje, en
op dat Hart aan weerzyden een roode bol
met Orangie halve kringen , hocdanige
twee andre bollen zig op die Zee-groene
band op 't lyf zoodanig vertoonen , dat

zich

met
een rooden zoom in 't vierkant , opdoet.
De vin tegen 't lyf is donker -Hemels-

blaeuw , gelyk ook de onder- vin daarj

dog tegen 't lyf zelfs is zy geel en rood.

Beneden die vin tegen 't lyf vertoonen
zig ook twee Orangie bollekens met
zwarte zoomen.
De boven-vin heeft voor aan eenlicht-

Purpre dikke doorn , en de vin zelf is

citroen -geel , vol zwarte graaten , en
met een rooden buiten-zoom. De onder-
vin is Hemels -blaeuw , vol zulke graat-

jenSi dog zy is citroen-geel van buiten-
zoom. Het is een zeer lekker en fmake-
lyk Vifchje.

N". 322.. Vertoond ons den Ikan Pam- iiun

pus Jang Barüka , dat is , de gejireeptt PampuÜ

Pampus-Fifch. Ja^g.

De kop is Zee-groen, en Hemels-
blaeuw, en de bek van binnen Purper,

Het oog citroen-geel , de omtrek fyn
zwart , de buiten - kring als een Orangie
en Purper rad, in drie blokjens van ieder

verw verdeeld, en de appel is Purper.
Op den kop ziet men verfcheidecitroen-

geele ftreepen , van boven en van onder na
't oog toeloopende , met een roode in 't

midden beneden tuflchen de twee naaftc

aan den bek.

Langs den ingebogen kop loopt ook
een roode zoom j dog de kop werd bo-
ven door een geelen , en beneden door een

rooden zoom van 't lyf afgefcheiden. Be-
neden ziet men als een drie - kantige ci-

troen-geele grond onder de middel -vin,

alwaar zig tegen den onder-kop een Zee-
groene doorn met een rooden zoom ver-

toond.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen , met
zwarte graaten , en met een rooden band

tegen

Baiiska.
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tegen 't lyf. Die 'er onder komt is cok

Zee - groen , even zoo van graaten , en

met een rooJcn biniien-zoom bezet.

Het geheel lyf is als eenPampus-Vifch

van gedaante} dog citroen -geel van

grond , met roode en Zee-groene dwars-

bandcn, vat na voren toe gebogen over

'c geheel lyf, en tot aan den It.iart toe

gaande , zynde ieder band op zig zelve

tuiTchen twee fyne zwarte zoemen in ,

dog tegen de andre Zee-gi oene zoo aan-

ftaandc , dat zy maar eenen band uitma-

ken. Zy vertoonen zich alle wat fchuins

met het holle na den iVaavt, en met de

bogt na den kop toeloopende.

De boven- voor- vin is donker,- Zee-

groen, en vol roode doorns } dog de ag-

ter-vin (die uit zes rondgebogen enwyd-
uitgaande Zee-groene, roode, en Purpre

kringen belbat) is citroen-geel, waarop

zig cerll een Zee- groene kring , als een

poortje, daar na een roode, diewatgroo-

ter bogt maaict , dan een Zee -groene
,

en eindelyk een breede Purpre bogt, die

zig 'c wydll van allen in 't rond uitzet,

vertoond.

De onderfte agter - vin is by na mede
zoo van kringen en beloop ; dog hier is

eerft een kleene Zee-groene en roode

kring pp een curo;;n-geelen grond , daar

na een Zee-groene met wat grooterbogt,

dan een wyder kring va;i een Zee-groene

roode Zee-groene gecle en Zee-groene

Jtring t.gen een, alle te zamen maar eene

kring uitmakende, hoedanig ook de vier-

de kring uit een Zee-groene, roode Zee-

groene, geele, en Zee-groene tegen een,

beliiat. DeLiatlbe, die degrootllebogt

maakt, is Zee- groen, rood en zwart te-

gen een , met citroen - geele en zwarte

fraanje 'er buiten om bezet.

De Ihart is fchoon Zee-groen, en met
agt roode (Ireepen overlangs 'er over.

De fmaak van deze Vifch is
,
gslyk als

die van al dePampus-Vifch , zeer lekker.

Peniop N". ^ZJ. Doet ons den Feniop Pan-
Pandjang.</;««'^' , dat is , de lange Trompetter zien.

Een Vifch van een wonderlyk fatzoen.

Hy is by de twee voeten lang, waar van

de kop en bek by qa een vierde uitmaakt.

Zvn mondlhuk is Hcmels-blaeuw, Zee-

groen, rood, en citroen-geel , op welk
laatlle zig by de kop twee roode boUe-

kens naall malkandren vertoonen.

He: oog is donker blaeuw , de appel

Orangie , en de buiten- kring , als een

rad, dat uit twee Orangie, en twee roo-

de deelen beftaat. De kop fcheyd met
een band van rood, en blaeuwagtig Zee-

groen.

Het onder en boven -lyf is licht -Pur-

per, boven met vier , en onder met drie

Zee-groene vlekken geteekend.

^^,_Hec middel -lyf is citroen -geel met

Ikan

zeven zulke Zee-groene vlekken.

Op den rug vertoonen zig zeven roodö
doornf, door hoedanigeoverlangzeftree-
pen ook het middel -lyf van 't bovenfte
en 't ondei fte afgefcheiden is. De vin
tegen 't lyf is klcen citroen - geel , met
zwarte graaten , rood tegen 't lyf , en
met een citroen-geelen band geQoten.
De boven- en onder-vin is Zee-groen,

vol fyne zwarte graaten , die Hemels-
blaeuw van zoomen tegen 't lyf, en rood
van buiten- zoomen na de kant van de
lUart toe zyn.

De ftaart is geel , vol zwarte graaten

,

by na rond, en met twee blaeuwe boUe-
kens mee citroen - geele halve buiten-

kringen. De buiten-zoom van denilaart

is Purper. Ook is de ftaart door een
diergclyke band vati 't lyf gefcheiden.

Deze Vifch werd niet gegeten.

N". 3 14. Ziet men den Ikan Pampus
Tereloc^ dat is, de uitnemend-fraeje Pam- Pampus

pus-Fifcb. Deze is van groote en fmaak, TerclocJ

als een kloeke Gallioen-Vifch , of als een
groote fchol.

,

De bek is Purper en Zee - groen , de
kop maakt als een groote breede witte

d wars-band, hoedanig tot agter toe zi^.

nog twee witte, en twee, nog veel brea\
der, zwarte dwars - banden , die den gA '

heelen Vilch uitmaakcn, vertoonen. "-^

Op den kop ziet men een Zee-groen
oog, met een fyne zwarte kring, en om
't zelve een rad , van drie Purpre , en
drie citroen-gecle blokjcns, en dan boven
nog een Zee-groene buiten- kring 'er om.

Dit oog is vry groot, en het is, of 'er

nog een zwart oog met een citroen-

gcele en roode halve kring onder tegen
aan ftaat.

Ook is de kop vol geele, roode, en
zwarte ftreepen.

De vin tegen 't lyf is geel , Orangie,
en roodagtig , blaeuw tegen 't lyf , en
met een roode een blaeuwe band. Die
'er onder is even eens van verwe , als die

'er boven llaat.

Onder tegen den buik aan vertoonen
zig drie groote doornen , en van daar

rondom de vin , of \'ifch zelf een fyne
citroen-geele en zwarte fraanje.

De boven-vin is kleen , citroen-geel,-

en met drie groote blaeuwe doornen be-

zet van welke zig verre buiten de Vifch
een fmalle boven-vin wel twee a drie vin-

geren lang, en die Zee-groen zwart, en
rood van Itreepen is , vertoond.

TufTchen de zelve , en de agter- vin
,

vervolgt die geele vin met nog vier blaeu-.

\ve doornen, even eens als de vorige.

Agter tegen 't lyf boven is een ronde

vin , met roode en witte fchuinze ban-

den , met een fynen zwarten buiten-zoom ,

en een wit-agtige zwarte onderzoora > en
bui-

\

i
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tkati

Sowang-

buiten om dien buiten-zoom noggeeleen
zwarte fraanje.

De ftaait beftaat uit citroen -geele en

Zee-grocne fync ftreepen , die overlangs

loepen , en agter aan een Parprcn zoom
hebben. Het is een van de fchoonlle en

vetfte Viiïchen } diedeZecuitleverdj dog
deze is ongemeen en zeer net van teeke-

ning , en daar beneven zeer zeldzaam , ko-

mende zoo fraey zeer weinig voor.

N°. 3 2 f Vertoond ons tenikan Sozvanggi

HidjoeMcyab.^oieen rooden engroenen'Toover-
giHidjoc yifch ^ van 't zelve fatzoen, als de roode
^"*^- Toover-Vifch , No. 94. bcichreven

,

dog hy verfchild zeer van den zelvcn in

opzigt van zyn verw , en teekening, al-

zoo de kop en 't lyf dan zeer Zee-groen

,

en ook vol roode ibeepen op de kop met
een Hemels-blacuwe dwars llreck voor 't

oog, dat zig als een blaeuvv Zee-groen,
en rood rad vertoond , en vol heele bol-

lekens is.

De boven-vin is een opftaande zeyl met
negen groote lange doorns , die roo 1 en
citroen -geel /?yn j dog de vin zelf is

Hemels-blaeuw van verw.

Agter tegen 't hol van den ftaavt , dat

"fMi^s, een groote halve Maan vertoond,
:' Jt men twaalf roode halve bollen , te

J.'i;amen als een fluit-zoom makende. De
groote vin op 't lyf, na agteren en na on-

der en boven zig uitbreidende , is geel

en rood.

Het lyf werd door een Hemelsblaeuwen
band van den ftaart gefcheiden.

Ptngizap; ^o- 32-6. Doet ons den P^w^^z^a/» , dat

is , den Zuiger zien. Dit Vilbhje is als

een gemeene Spiering , blaeuw van kop

( waar op zig eenige roode ftreepen , zes

Orangie bollekens, en t wee Purpre ftree-

Icen, een boven aan als een drie-hoek, en

een beneden , ontrent de middel - vin
,

vertoonen ) voor aan den bek , en pas 'er

agter citroen-geel geteekend zynde, van

hoedanigen verwe ook het oog met zyn
rooden appel en zwarten kring is.

Het halve lyf, na den kop toe , is ci-

troen-geel , met een fyn netje vol ruit-

icns , of maazen 'er op , daar na komt
'er een blaeuwe dwars -ftreep tot fchei-

ding van 't onder- en boven -lyf , zvnde
het onderftc licht -bruin met vyf roode

overlangzc ftreepen.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder,

is blaeuw, met drie roode banden over

ieder, en die tegen 't lyf is voor , tegen

't lyf aan rood, met eenOrangie-agtigen

band bezet.

De boven-vin is lang, boven rood, in

't midden geel, en onder Hemels-blaeuw.
De onder -vin is onder en boven met

een Hemels-blaeuwen zoom , en in 't mid-
den citroen -geel na de buiten-kant , en
rood na 't lyf toe.

III. Deel.

De lieert is door een rooden band van 'c

lyf gefcheiden , en door zoo een agter-
zoom ook gelloten. Hy is Zee- groen j

vol zwarte graaten , wat waejer - agtig ,

met twee roode en Orangie bollen dwars
naaft malkanJeren 'er op , dog de zydc-
lyften zyn fyn Hemels blaeuw.

Het is een lekker Vifchje.
No. 32,7. Vertoond ons den /yêrt«5i?/öf Itan

Mata Bintang^ dat is, den Klip-Ftfch met ^'"^^

Shr oogen.
^j^J»^

.

Het is ock een kleen moy rond , bolj
en lekker Viichje, dat ook kleen énHe-
melsblaeuw van bek, die met een rooden
binnen-zoom bczei is. De kop vertoond
zich boven Zee-groen , waar op men 't

oog ziet, dat citroen-geel van grond, zwart
van kring, en rood van appel is.

Rondoni 't oog vertoond zich als een
groote roode Ster met zes vellingen rads-

gewyze, en tuflchen ieder twee vellm-
gen ziet men een rood bolleken , drie

onder, en drie boven.

Verder vertoond zig in den beneden-
kop een Hemels- blaeuwe overlangr.e

wat gebogene brcede band , met een fy-

ne roode ilrecp 'er over , en met een ci-

troen-geelen, en dan nog een fynen zwar-
ten buiten - zoom 'er tegen aan , zynde
onder verder citroen-geel.

De kop is door een roode doorgaande
dwars-ftreep van 't lyf afgefcheiden.

Het middel-lyfnadenkoptoe, is licht-

bruin , met een overlangze tot aan een
Hemels -blaeuwe wat gebogene dwars-
ftreep, die 't onder-lyf, dat citroen-geel

is, van 't boven-lyf affcheid.

De vin tegen 't lyf is Paars, met zwar-
te graate , en citroen-geel tegen 't lyf

^

met een rooden band , en een zwarten bui-
ten-zoom.

De boven-vin is agter wat rond , Zee-
groen van verw met roode zoomen.
De onder- vin , die ook wat rond ag-

ter loopt, is licht - Purper , met roode
zoomen, en met twee Zee-groene doorns
'er boven aan.

N°. 32.8. Vertoond ons den Ikan Ba- ibn
toe Sama pedati Mata-nja ^ dat is, ^f«Bat(eS»-

Rlip-Fifch met een oog als een Rad. Het niaP^'^a"

is een groote , fchoone , en zeer lekkere ^^f^""l*

vette Vifch.

Hy is geel en rood van bek, met veel

zulke vlammen na beneden toe , dwars
en regt over een Orangiegrond, die met
eenen de wamme uitmaakt.

De kop , die vry groot en vol roode
ftreepen is , vertoond zich Zee - groen

,

uitgenomen beneden aan de agter- kant
van de buitenrte roode bogt op 't lyf, en
nog een kleen ftreckje boven aan den kop
tegen de roode fcheiding , op 't lyf, en
tegen den bovenften xpverlangzen brceden
band , die over 't lyf loopt.

LU Het
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Het oog vertoont zig donkcr-graeuw,

met een witte ftip als een appel, nier een

lud om 't oog, bcllaande uit twee Oran-

gie en twee Pui pre blokken , met zwar-

te dwars -fcheidingen ; en buiten dit rad

nog een grootcr rad , bcrtaande uit geelc

en roode deelen.

Het lyf van den Vifch is donker- He-

melsblaeuw , hier en daar met witagtige

wolkjens 'er tuITchen.

Het middel-lyfbeftaat uit twee citroen-

geelc breede overlangze banden , met
roode buiten-zoomen , gaande by na tot

den ftaart toe ; dog tuilchen deze twee

banden vertoond zig een Orangie over-

langze band, die tot aan den Haart gaat,

en een duim -breed , of nog eens zoo

breed , als een van de twee geele banden

is , en die tuflchen twee blaeuwagtige

zoomen ftaat.

De vin tegen 't lyf (die zich als een

Palet vertoond) is Zee-groen, met zwar-

te graaten, een rooden buiten-zoom, en

tegen 't lyf aan met een rooden geelen

zoom , verder zwart , rood en Purper

gebandeerd tegen een ; en wat lager ziet

men twee Orangie korte doorns , met
roode binnen-zoomen bezet.

De vinnen 'er onder zyn geel en zwart,

tegen 't lyf wat Purper-agtig.

De boven-vin is fterk-gedoornd , rood

van doorns, citroen-geel , en Zee-groen

van beneden - zoom , en de buiten - zoom
fyn en zwart. De agier-vin is wat vier-

kant hoog, boven wat ingebogen. Zee-

groen , met zwarte fyne Itreepen , ron-

dom rood-gezoomd; dog onder blaeuw-

agtig. De beneden - vin is Zee - groen
,

zwart van graaten, en rood van zoomen.

De ftaart heeft agter en voor een roo-

den zoom , is citroen-geel van grond met

vyf roode ftreepen overlangs , en met

zwarte fchrapjens 'er tuflchen in, alsook

met twee roode bollen over dwars om-
trent een halven duim vaneen, met twee
roode ftreepen 'er tuflchen beiden ftaan-

de gcteekend ; dog op de zyden zyn fy-

nen zwarte zoomen.

Ikan No. 329. Doet ons den Ika» Kapala

Kjpila Biroe, ditïs, rlen Elaeuw-kopy zien. Een
Biroe. kleen lekker Vifchjc , met een grooten

blaeuwen kop , die voor zeer rond , en

meteen fynen zwarten zoom bezet is. Over
de kop loopen verfcheide roode ftreepen.

Het oog is ook rood , de appel Oran-

gie, de buiten-kring zwart en fynj by't

zelve , na 't lyf toe , is een kleene ci-

troen - geele ftreek , ontrent een nagel

van een pink breed. Ook ziet men be-

neden een roode drie - hoekige llreek met

zoo een breeden citroen-gcelen zoom.

Het geheel lyf van 't Vifchje is donker
• Zee-groen , met dtie overdwarsze bog-

ten, vanboven tot beneden, mctdebogt
na agteren.

De vin tegen 't lyf is rood, met zwar-
te graaten, blaeuw tegen 't lyf, en met
een citroen-geelen band. De boven-vin is

geel, met zwarte graaten, en een rooden
hoven -zoom. De onder- vin is rood

,
met een blaeuwen buiten-zoom. De ftaart
is geel , met zwarte graaten , en roode
zoomen.

No.
3 p. Doet ons den Ikan Ongoe Ikait

Hidjoc, dat is, de Purpre en groene Vtfch .
Ong'^e

zien. HidjocJ

Buiten een weinig geel en rood aan de
bek, en 't oog (dat mede zoo is) en een
citroen - geele dwars -ftreep over 't ge-
heel hoofd, met iet roods in 't midden

,
beftaat het geheel lyf van dezen Vifch uic
een zeer fchoone licht -Purpre grond,
met vyf Zee- groene dwars- banden , uic
halve boliekens, met zwarte buiten-zoo-
men te zamen gezet } dog tegen deze
boliekens aan komt nog een fynecitroen-
geele binnen dwars -band, met fyne
zwarte zoomen. Op 't Jaatfte Purper
vakje, by den ftaart is een roode bol, met
een halve citroen-geele böven-kring.
De boven-vin is citroen -geel met vier

roode doorns , en de agter - vin Zee- groen

,

zwart en fyn van graaten , en met\
rooden wat rond voor aan oploopen(^

.

buiten-zoom, en een citroen-geelen on-^
der-zoom.

De onder-vin is ook Zee-groen , zoo
van graaten , als boven , en citroen geel

.

van buiten-zoom. Ook is de ftaart Zee-
groen, zwart van graaten, citroen -geel
van zoom voor en agter , als ook aan de
linker zyde ; dog ter rechter met een fy-

nen zwarten zoom gefloten.

De vin tegen en onder 't lyf is Lood- •

verwig} maar citroen-geel en rood dicht

tegen 't zelve.

De kop (die vry groot en dik is) loopt
by den bek wat ingebogen op , en 't

Vifchje is voor rond en bol, gaande fchcu-
tig na agteren af. Het is zeer aange-
naam van fmaak.

No. 331. Geeft ons den Ikan Peniop Ikari

Kocfiing. dat is, den geelen Trompetter . te ^^"'°P

zien Koening,'

Het is een moy en zeer lekker Pam-
pus- Vifchje , Zee-groen van bek

, pas
boven welke twee breede lange blaeuwe
kromme tanden met Zee -groene boven-
zoomen over de kop zoodanig loopen

,

dat het oog 'er tuflchen beiden komt.
Verder is de kop rood j dog onder de
bek Orangie tot aan de roode wamme
toe, waar op zig elf geele boliekens ver-

toonen. Boven in de kop vertoonen zig

drie grooter bollen , die Orangie en
blaeuw van buiten zoom zyn. Tuflchen
de middel-vin, en de boven-kop vertoond

zig een ronde ftreek , die hoe langs hoe
meer na de wamme toe verminderd, zyn-

de

I

I
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de lichc-Purper van grond , en met vyf

ronde banden, die blaeuwzyn, vcrcierd.

Het lyf is Orangie met negen Zee-

groene fmalle ovcrlangz,e llreepen , en

nog zoo een Zee -groen kort Slangetje

van den flaart aftotby de middel-vin, die

Zee -groen is gclyk ook de onder vin

loopende.

De boven-vin isklecn, Zee-groen, en

met vyf zwarte doorns bezet.

De agter-vinnen zyn rond en breed na

buiten " ^

van

Tkan

Batoc

Jang
Hidjoe.

, rood, Zee-groen, geel en rood

verw , met een blaeuwen buiten-

tegen de bo-

zoom , en een geele en zwarte fraanje

vcrcierd.

, De ilaart is breed , als een Bloem-pot,

Zynde van de linker- zyde af rood geel,

Zee-groen , dan weer geel , rood
,

geel

,

dan Zee-groen in 't midden, dan weer
geel , rood , en geel , en eindelyk Zee-

froen, geel en rood van overlangze ban-

en met een omkrulling boven uit, van

de twee buitenftc Zee-groene banden , en

met een fynen zwarten agter-zoom.

N°. 352. Zi?n wy den Ikan Batoe Jang
Hidjoe^ dat is, dengroemn KUp-ViJch ^ zoo
na ^n kop en lyf, die beide Zee groen

,

' dj^en donker , en beneden wat lichter

in, genaamd.
' Op den kop vertoond [zig een breede

Orangie llrcek , met een roode lylt, by
na als een Bakkers-hoorn , met een rood

bollcken voor 'er op , en aan de andre

zyde van 't oog nog een klcene Orangie
Ilreek met roode zoomen
ven-kop.

Het oog is blaeuw , met een rad 'er

om , dat uit drie Purpre en drie roode

blokjcns beftaat , hebbende een rooden ap-

pel, ook ziet men in de bogt van de voor-

noemde Bakkers-hoorn nog een rood bol-

leken , en een citroen-geelcn fchey-zoom

,

met lylten tuflchen 't lyf en den kop.

Midden op 't lyf ziet men van den kop
af tot den ftaart toe een roode ftreep , en
by den kop pas boven die ftreep, een lang-

werpig ronde Orangie ftreek met roode

lyften, die zich als een poortje vertoonen.

De vin tegen 't lyf citroen-geel , met
zwarte graaten , en Orangie tegen 't lyf

met een rooden en blaeuwen band naall

malkanderen.

De vin 'er beneden is even eens, als de
vorige 'er boven } dog driehoekig , en
fpits uitloopende met roode zoomen , en
rood tegen 't lyf.

De boven-vin is Ideen, blaeuwagtig,
Bezaans-wyzc, met zwarte ftreepen , en
de agter vinnen zyn beide citroen -geel

,

met zwarte graaten , dog de bovenfte
heeft een groenen buiten -zoom , en een
rooden beneden > en de beneden fte heeft

een blaeuwen buiten-zoom , en een rooden
doorn voor aan.

In è&n Itaart ziet men vooraan ook een
kleen Orangie poortje met een rooden
zoom

, zynde verder de ftaart aan weer-
zyden donker-blaeuw, en agter aan Zee-
groen , en drie - hoekig , met het breed
na agteren , vol fyne graaten over de ge-
heeic llaart , en met een citroen -geelen
buiten -zoom met zwarte lyften. Het is

een zeer goede Vifch om te eeten.
N°. 333. Vertoond ons den Ikan Toe- ^^^

tomboBadueri, dat is, denGedoornden Doos- Toe-
zeg»^- Z^//?/:?, zoo na zyn twee voor uitfte- tombo
kende doorns genaamd. B»docri.

Het ganfch Vifchje (dat kleen is) heeft
een Ichoone Zee- groene, witte en roode
aardig dicht- gemarmerde verw , zynde
boven en onder met een Zee-groenen zoom
bezet

, hoedanige ftreep ook midden
over 't lyf, van de agter -vin boven af
tot aan den voorlten doorn loopt.
Het oog is Zee-groen en rood , de bek

voor wat Zee-groen , en het heeft tegen
't lyf, en agter , een vin , die citroen-
geel en rooJ, dog tegen 't lyf Zee-groen
met een rooden band , en boven met een
Zee-groenen band tegen 't lyf is. Agter
uit ziet men nog drie lange vinnen , als

Aapen-ftaarten
, van de zelve gemarmer-

de verw, als het lyf. Dit Vifchje werd
niet gegeten.

N". 334. Geeft ons den IkanCacatoe-
j^jn

ha Jang Berpalana , dat is , den Gezadelden Cacatoc^.

Cacatoeha-Vifch , zoo na een Zadel , die ha Jang
'

hy op zyn rug heeft
, genaamd, te zien. ?"?*-

Zyn bek is als die van een Papegaey,
*'^*'

ofCacatoeba, de kop Zee-groen, zwart,
Orangie , en Purper met breede ftreeken.
Het oog is rood , citroen - geel en zwart
van omtrekken. De kop heeft een ci-
troen-geelen fchey-zoom.
Het lyf is ten deelen Zee-groen , na

voren toe, ten deelen zwart na agteren,
en ten deelen op drie a vier plaatzen wat
licht Purper, hebbende ook een zwarten
Zadel (waar in eenig licht-Purper komt)
op den rug, en alle deze donkere verwen
van den Zadel , en agter , met Orangie
zoomen bezet. Agter aan is 't lyf weer
Zee-groen. De vinnen tegen en onder 't

lyf zyn geel en zwart > dog Hemels*
blaeuw, met een halven rooden boven, en
een halven Orangien onder-band ofhalven
kring , tegen 't lyf aan. De ftaart be-
ftaat uit vier dwars-banden, die breed zyn.
De ecrfte is licht-Purper, meteen rooden
fchey-zoom , en een citroen-geelen boven-
zoom. Dan een Zee-groene met een ci-

troen-geelen boven-zoom, dan weer zoo
^

een Purpre met een citroen-geelcn boven-
zoom } en dan weer een licht-Purprcmct
een breeden zwarteningebogen fluit-zoom.

Het is een Vifch , die zeer lekker ,

aangenaam, en ontrent een groote fpao
lang is.

Lil 2 N». 3}f.



4J> V E R H A ND E L I N G der

Ikan

Batoe
Kapala

Ongoe.

Ikan
Mata
Bintang

Biroe.

No.
5 3f.

Vertoond ons den Ikan Batoe

Kapala Ongoe ^ dat is, de Klip-Ttfclr met

den Purpren-kop Het is klech ; dog lekker

vanfmaak, en aardig geteekcnd.

De bek is klcen , en als tv(ree roodc

en Zee-grocne gcbandcerde horehkens te-

gen een. Het kopje is licht Purper, en

ten deele Zee -groen , mee roode Itrec-

pen. Hec oog is rood met een ürangie-

agtig en Purper rad 'er rondom.

Het lyf is donker-leververwig met twee

fmalle roode dwars-llreepen , van boven

tot beneden toe doorgaande en wat ge-

bogen , met de bogt na den kop j dog

binnen tegen ieder bogt aan komt weer

een andre band van agt Zec-groene halve

bollen met Citroen-geele buiten-zoomen

,

om welke zig vier bollen boven, en vier

onder de vin tegen 't lyf vertooncn.

De vin tegen 't lyf is Citroen -geel ,

met zwarte graaten , met een roode

Slang over langs 'er op , Purper tegen 't

lyf aan, met een rooden band.

De vin 'er onder is Zee-groen , zwart

van graaten , en rood tegen 't lyf. On-
der tegen 't kopje aan vertoonen zig vyf

roode kleene doornen , en pas 'er bene-

den een Purper drie - hoekig veld , met
roode zoomen , en een kleen geel en rood

bolleken , hoedanigen grooter zig ontrent

den ftaart vertoond.

De boven -vin is Citroen - geel , met
drie roode doornen , de agter-vin Citfoen-

geel van vcrw , loopende tot aan den ftaart

,

met zwarte fyne graaten , en een rooden

buiten -zoom , die in 't midden met een

fyne ftreep boven uitfteekt. De onder-

vin agter is ook Citroen - geel , en zoo

van graaten, hebbende een Zee -groenen

zoom tegen 't lyf, en een rooden buiten-

zdom.
De ftaart , die rondom een fyncn zwarten

zoom heeft , is Zee groen , met een

donker- Afch-graeuwe Slang dwars 'erop.

N°. 3^6. Doet ons den Ikan ^ata
Bintang Biroe , dat is , den Vifcb met een

hlaeww Ster-oog^ zien. Deze iseenfchoo-

ne fraey - geteekende , en zeer vette

Vifch. Hy is kleen , ett zeldzaam van

bek, alsofhy een Hemels -blaeuwe en

Citroen-gcelc tong uitftak , beneden de

welke men als een Citroen-geele en roo-

de ladder of bandeering ziet , aan wel-

kers einde zig twee Hemels-blaeuwe bol-

len tegen een veitoonefi.

De kop is een donker -Purpre drie-

hoek, met een klcen rood ruitje agter in

de zelve in 't midden , tri iaaïi weerzyden

'een rood bolleken , hoedanige twee wat

grootere , met halve Citroen-geele krin-

gen boven aan , men ook over dwars

naaft malkanderen by den ftaart ziet. Het
oog is rood , met een geel en Purper rad

'er om , en daar weer buiten om een Star

met half roode , en half Hemelsblaeuwe
hoeken.

De vin tegen 't lyf, gelyk ook daar
onder , is fciioon Hemels-blaeuw , dog
tegen 't lyf licht- Purper met rood om-
zoomd, dog de buiten zoom is zwart.

Van den Kop af, na den ftaart toe, ver-
toond zig ter plaats van de middel -vin
(die 'er op ftaat) een Citroen-geele grond

,

by 't lyf een duim breed , cm allcnskens
langwerpig rond verfmallende , zynde
rondom van een rooden zoom , en agter
aan met drie zulke gebogene dwars Itrce-

pen of banden voorzien.

Aan wederzyden van dat geel veld ver-
toond zig op de donkere Zee-grocne
huid van dezen Vifch (die van den kop
tot den ftaart toe zoo is) een lange over-
langze ftreep , Slangswyze van den kop
byna tot het einde van 't geel veld gaande.
De boven -vin is rood met zes zwarte

doorns, de agter - vinnen zyn rondagtig,
agter breedft. De boven -vin agter is

Hemelsblaeuw met een rooden buiten-
zoom , en nog twee allenskens verklei-

nende binnen - bogten. De onderfte is

rood mee blaeuwe buiten- en on':fer-

zoomen , en met zoo een overlana'^--

ftreep in 't midden, behalven dat^ 1;

beiden ook Citroen-geele en zwarte bui- ^

ten- fraanj e- hebben.

De ftaart is van 't lyf door en Citroen-
geelen band gcfcheidcn, vertoonende pas
'er binnen een kleen Zee-groen , en dan
weer een grooter en wat bogtiger Citroen-
geel poortje , beide met roode zoomen.
Verder is de ftaart donker-Hemelsblaeuw,
rondom rood gezoomd , dog de agtcr-

zoom flangs-wyze, en aan weer-zyden
van de twee poortjens vertoond zig een
roode ftreep loopende zoo verre met 'c

fpits , als 't geel poortje uit , agter 'c

welke men drie roode bollekens over
dwars, dog 't middelfte wat hooger ge-
plaatft ziet. De buitenftc zoom van de
ftaart beftaat uit een fraaje breede Ci-
troen-geele en zwarte fraanje.

N*'. TjYj. Doet ons den Ikan Soelang ikan

JangOngoe ^ dat is, denGeborduurdenPtir- Sodang

pren Vifch zien. ^.^"8

Deze is heerlyk donker • Purper van
"^°^'

verwe, zoo op 't hoofd , als op 't ganfch
lyf, dat vol fyne heelc ftreepjens getee-

kend, en met Hemels-blaeuwe bollekens

op 't lyf (die zig op de vinnen rood in

menigte vertoonen) zeer heerlyk als ge-
borduurd is.

De bek van binnen is flets Zee • groen
,

vol roode tanden , zynde kleen , en met
een Orangien zoom omzet. Op den zclven

en boven 'er langs
,

gelyk ook af en aan

't oog , ziet men veel Zee - groene ftree-

pcn met roodc 'er boven tegen aan , uit-

genomen tegen den kop aan boven daar zy

'er on-

i

I
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'er onder loopt. Hec oog is rood , den

appel zwart en Orangie, ac buiten-kring

Zee- groen.

Onder aan den kop, vw.ioond zig by de

wamme een Orangie, en 'ei" onder tegen

den kop een Zee groene fmalle llreck.

Verder ziet men boven en onder langs

't lyf twee lange vinnen , dog de bovca-

ile van den kop af tot dicht by den Itaart

,

zynde beide Zee-groen, iyn vangraaten,

(die beneden ilhuins loopem Orangie van

beneden - zoomen , en rood van buiten-

zoomen, vol roode boUekens tuflchen de

graaien inj dog deboven-vin heeft boven

a.in een grooten Hemels- blaeuwen doorn,

die voor aan een rooden zoom heeft.

De llaart is flets-Zee-groen met over-

langze gecle llreepen > dog met een fynen

buiten-zoom
De vin tegen 't lyf is donker- flets-

Zee-groert, vol roode ftreepen , als een

palet van gedaante, zynde Orangie tegen

't lyf, en dan nog van voor een rooden en

nog een blaeuwen band voorzien j dog die

'er onder is vertoond zich Zce-grocn.

Het is een Vilch wel anderhalven voet

lang , die heerlyk van fmaak , en won-
dc'ilyk fchoon van vcrwe is.

N°. 338. Ziet men den Ikan Batoe

Batoe" ^^'ioe fi^araa , dat is , den f'eel-ver'wigen

Ongoe Burpren Klip - f^ifch , om dat zyn boven-
Jang lyf donker Purper en rood , en 't ondcr-
Warna.

\y( ^^j meermet Hemels-blaeuw gemengt
is , leverende dus, als 'c ware, een ver-

fchcidencrley Purper uit.

De bek is vol zwarte tanden , van

binnen rood , met een Citroen-geelen en

blaeuwen omtrek , beneden rood en

blaeuw j de kop is Orangie met een rood

bolleken boven, en twee beneden. Het
oog is blaeuw , en de kring rood , met

een blaeuwe ftrcep 'er als onder henen,

die tegen den bek eindigd, en van 't oog

nog een roode ftreep na agteren toe , met

nog een blaeuwe na beneden loopende.

De fchey-ftrcek vari den kop is rood.

De vin tegen 't lyf is als een donker-

blaeuwe fmaile palet met roode zoomen
rondom , dog tegen 't lyf rood en Oran-

gie van band. De vin 'er onder is don-

ker-blaeuw en rood. De boven- vin Zee-

groen , en rood gedoomd , en verder

Zee-groen met zwarte graaten , en ook

onder agrer even eens zoo geteekend.

De ftaart is ook Purper , rood , en

zwart van graaten , na de rug - zyde met
een gcelen en zwarten, aan deandrezyde

met een zwarten , dog agter met een rooden

zoom. Het is een lekker Vifchje.

Ikan N°. 339. Vertoond ons de Tsjitja

Tsjitsja Laoet ^ dat is, de Zee-Hagedis.
Laoet. Deze Vifch is Zee-groen, en heefteen

rooden bek , de kop is Purper , met een roo-

den bol , het oog Zee-groen en wit, en

van kring rood. Het lyf boven lever-
verwig met roode 1'pikkels onder Zee-
groen ,. Orangie van fpikkels , met een
roode llrcep in 't midden , en met zes
boogen voor aan 'er dwars over.
De boven vin is Zee-groen, deboven-

zooni Citroen -geel, vol roode llif pels,
en roode doornen j dog de onder - vin
agter is Citroen-geel, en rood van buiten-
zoom.
De ftaart is geel en wit , met roode

ftreepjens en ftippels , agier wat fpits
toelüopende. Dit Vifchje eet men niet.

^
No. 340. Vertoond ons den Ikan Batoe

Kajomba., dat is, dm Jppelbloezemen KUp-
l^ifch ^ om dat hy zoo van kop en lyf,
en verder vol Orangie overlangze ftree-
pcn, gelyk hy Orangie en rood \an bek
( die zich vol tanacn vertoond ) rood van
oog, wit van appel, en zwart van buiten-
kring is.

Zyn vinnen zyn allefchoon Zee-groen
j

dog de bovcn-\in gedoomd, met blaeu-
we do.Tns , hoedanig eene men ook be-
neden ziet Op de boven-vin ziet men
twee Orangie geele bollen met de zwarte
halve kringen tegen een , en nog zoo een
bol op de Zee-groene ftaart , die met een
Orangien zoom gcfloten'is.

Het is een zeer aangenaam Vilchje j

dog men ziet het heel zelden.

N°. 341. Ziet men den Ikan Moehet
Talipat , dat is , een Fifchje met een toe-

gez'ouiven bek.

Het is van gedaante , als een zeldzaam
kleen Pampus- Vifchje , Purper boven

,

beneden flets - Zee - groen van kop, en
daar onder fchoon Zee-groen ; dog agter
den kop Hemelsblaeuw met roode zoomen,
en zoo een halve Maan op de Orangie
grond van 't lyf daar tegen aanflaande.

Het oog is Zee-groen, rood van kring,
en appel. Het bo/en-lyf, dat wat in dé
hoogte opgebogen is , vertoond zig mét
een Imalle reep Zee - groen , en daar op
overlangs vier roode bollekens naaft maf-
kanderen. Het onder-lyf , dat na bene-
den uitgebogen is -, vertoond zig Oran-
gie , met een rooden bol, met een Zee-
groenen halven kring beneden ontrent de
donker- Hemels- blaeuwe en te gelyk ook
roode vinnen , tegen 't lyf aan j zynde
de Orangie grond van 't lyf met een
rooden zoom bezet; gelyk ook de fchei-

zoom by den ftaart zoo is, die zig Orangie,
en met zwarte graaten bezet vertoond.

De boven-vin is voor aan met twee He-
mels- blaeuwe groote doorns met roode
zoomen verzien, zynde 't lyf daar verder

Orangie , Purper en blaeuw , dan weer
Purper en Orangie als met halve banden
tegen malkandren leggende. Daar na
volgd een Purpre agter- vin, met zoo een
zoom boven met zwarte lyften , terwyl
LU 3 zich
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zich op de yin zwarte dwars- graaten op-

doen.

Onder is de buik Zee- groen , als wat

uithangende , waar na de agtcr-vin volgd

,

die flets-Zee-groen , en met een roode

buiten-lyft gciloten is.

Het is een ongemeen goed Vifchje by

een Water- zode.

N° 341. Vertoond ons den Ikan So-

•wanggi Jang PVarna Rocpa-nja ^ dat is,

den Peel-verwigen Toover- Vifch. Deze heeft

een zeldzamen bek , die boven Zee-groen

met een Purpre zoom , dog onder maar

Zee-groen is. De kop vertoond zig kort,

en Orangie. De oogen zyn donker-Zee-

groen , met een halven rooden boven-

kring , flaande zeer dicht by een. Het

lyf beltaat uit een Zee-groenc, dan weer

een Orangie , Purpre , Orangie en nog

een Zee-groene , makende te zamen agt

dwars-banden van een vinger breedte uit,

die alle met Purpre-roode zoomen bezet

zyn.

Pas boven de oogen ziet men drie He-

mels - blaeuwe doorns na den kop toe ge-

bogen , waar na een blaeuwe boven-

vin met vier zulke brecde rood - ge-

zoomde, en na voren toe medcgebogene

groote doorns volgd , en op ieder van de

drie perken tuflchen die doorns vertoond

zig eenOrangien bol meteen rooden bui-

ten- kring.

De onder -vin voor beftaat uit vier

groote Orangie en zoo veel Hemels-

blaeuwe, agter aan gedoomde overlangzc

banden tegen malkandren , van boven af

met een blaeuwen band beginnende. De
agter-vin beneden is Zee-groen , met een

rooden buiten-zoom en zwarte graaten.

De ftaart heeft een roode fmallefchey-

ftreep , en dan voor aan een breeden Zee-

groenen dwars band , die aan wecrzyden

zoo tot agter aan fpits, dog rood oploopt,

zynde verder Orangie met zwarte graa-

ten , een fmallen rooden lluit - zoom , en

met een Zee-groene brcede fraanje. Deze
Vifch eet men niet , fchoon in zich zel-

ven niet kwaads 'er aan is, dan alleen de

naam •, welke den Inlander , als hy die maar

hoord noemen, trillen doet.

No. 34}. Vertoond ons den Ikan Tato

Betina , van fmaak even eens als dien

wy N°. 170. bcfchrevcn hebben, dngvan

teekening zeer veel daar van verfchiUen-

de, zynde de meeftc verwen daar mede
flrydig, en wel zoo flerk tegen een door-

fchitterendc. Dit is 't Wyfken.

N". 344. Doet ons den Ikfln Toetomho

Bezdr , dat is , de groote Dooskens-Fifch

zien, die wonderlyk van maakzel en tee-

kening is.

De kop is zeer groot , zynde met het

ganfch lyf wonderlyk gemarmerd of ge-

fchubd met groote geele , Zee-groene en

rofle vlekken met zwavte zoomen , tuf-

ichen welke men by de middel-vin ver-

fcheide andre geele , en Zee-groene vlek-

ken met witte Ihppcls rondom , en met
zwarte zoomen ziet , bchalven dat men
hier en daar nog ecnige Hemels - blaeuwe
vlekken verneemd, te zamen de heerlyk-
ilc marmering , die men zig verbeelden
kan, uitmakende.

Voor aan boven tegen zynOïTen-kop,
tuflchen de oogen , ziet men als twee
horens, die een halve vinger lang , Zee-
groen boven, in 't midden fyn rood , en
beneden geel en zwart j dog fyn van
zoom zyn, hoedanige twee men ook be-

neden agter by den Itaart ziet , dog men
ziet daar het Zee-groen zi;f beneden,
rood in 't midden , en 't geel onder zich

vertoonen.

Zyn oog is zeer groot en fchoon , ver-

toonende midden in een Zee-groen oog,
met een zwarten appel. Rondom 't oog
vertoond zig ook een rad , dat uit drie

Purper-roode , en drie Orangie blokken ,

die door zwarte dwars-lb(fèpkens onder-

fchcidenzyn, beltaat. Om dit rad ver-

toond zig eerft e^n fyne zwarte, dan nog
zoo een witte , dan een breede licnt-

Hemels-blaeuwe breede kring , met witte

flippen in 't rond , en eindelyk nog een
fyne zwarte buiten-zoom , dat wonder-
lyk fraey tegen malkandercn affleekt.

Boven over den fmallen rug loepen twee
fmallc Citroen - geele fheepen met witte

flippen tot aan den ilaart toe , en onder
langs den buik zoo een Hemels -blaeuwe
zoom , met witte flippen tot aan de cer-

fle hoorn zich onder van agteren ver-

toonende.

De vin tegen 't lyf is flets Zee-groen

,

met roode en witte gebogene overlangze

banden-, dogblaeuw, met witte flippen,

tegen 't lyf met een Citroen- gcelen band
onder en een witten boven , en dan weer
een Zee-groene plek , met een zwarte en
daar na met een Citroen-geelen en zwarten,

en dan nog een rooden zoom met wiue
flippels 'er langs.

De boven- vin is van grond-verw , en
teekening, even eens als die tegen 't lyfj

dog van gedaante als een palet , en tegen
den rug aan eerft Citroen - geel , daar na
Zee-groen , dan fyn rood met flippen,

en dan nog een band van zes halve licht-

blaeuwe bollen , met witte buiten-krin-

gen 'er om.
De flaart is door een fynen blaeuwen

dwars -band , die enkele witte flippels

heeft, van 't lyf gefcheiden. Deze be-

flaat voor aan uit veel Hemels -blaeuwe
bollekens met witte flippels , tuflchen

welke in zig een roode dwars- band, met
witte flippels 'er langs , en een geele en

een zwarte 'er tegen aan, en dan nogeer<

xwarte
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xwarte met ftippels 'er langs, en dan nog

een roode fyne dwars band, vertoond.

Verder is de Haart Zee -groen gemar-

meld van grond , met witte bollekens

met blaeuwe zoomen , en met zulke

kleene dikke flangetjes, drie rei jen, ieder

van twee bollekens , en twee flangetjes

naaft malkandren over dwars rtaande, en

een bolleken aan 't einde alwaar zig dan

een roode band met Citroen - geele drie-

hoeken na beneden toe geplaatft , tuflchen

twee licht- blaeuwe wit-geflipte zoomen
vertoonen van welke de onderlle blaeuwe

een rooden , en de andre een zwarten

binnen-zoom heeft.

Na 't einde toe is de flaart twee a drie

duimbreed licht -Zee- groen met over-

langze banden , uit roode breede en twee

fmalle zwarte ftreepen beftaande, hoeda-

nige zes dat deel van den itaart verder

uitmaken, hebbende nog vier fyne roode

ftreepen, die 'er van de rug-zyde naden
andren kant toe fchuias overloopen. De
buiten -zoom beftaat uit een fyne roode

en een fyne zv«arte ftreep buiten.

De bek van dezen Vifch is ook won-
derlvk , uit drie Citroen-geele , en vier

rooae witgeftipte dwars banden , die als

een Oflen-fnuit vertoonen , te zamcnge-

fteld.

Deze Vifch is wel anderhalven voet

lang, en na evenmatigheid van dienfraey

breed j dog hy werd uiet gegeten.

De N°. 34.f . Doet ons den groenen Koning^

Groene een kleen bol lekker Vifchje , zynde
Koning. Pui per van bek , oog , en kringen op de

kop, die Citroen - geel is , zien. Langs

'X oog loopt een Purpre roode itreep van

de eerfte doorn van de boven- vin af tot

aan den bek , die wonderlyk zeldzaam

daar ftaat.

Het lyf is fchoon Zee -groen , en vol

t kleene zwarte fchubben.

Het oog is Purper , zwart van kring,

en appel.

De vinnen tegen en onder 't lyf zyn

geel, en rood , dog Purper tegen 't lyf.

De boven-vin is Citroen-geel , rood van

doorns, en de agter- vinnen zyn ook
Citroen - geel , dog de onderfte met een

rooden buiten -zoom. Ook is de twee-

kluftige Itaart Citroen -geel met roode

ftreepen j dog met zwarte zoomen over

al rondom bezet.

No. 546. Ziet men den Ikan Batne

Karang Jang Betina , dat is , '/ PVyfje van

de Rots -Vifch, Dit is mede een kleen

lekker Vifchje, diens bek en boven- kop
Citroen-geel

,
gelyk de beneden-kop en

't onder-lyf graeuw en vol witte bolle-

kens met zwarte kringen is , agter by de

ftaart een Zee-groene ftreep met zwarti

lyften hebbende. Tegen den rug nan boven

vertoonen zig als twee zwarte Zadels met

Ikan

Batoe
Karang
Jang
Betina.

rooae zoomen, en daar buiten weer Ci-
troen-geele met witte ftippels 'er langs.
Het oog IS Hemels- blaeuw , en de appel
Purper.

^
Alle de vinnen beftaan uit donker-

groene overlaiigze banden , en lichter
Zee-groene banden 'er tuHchen beiden.
Dog die tegen 't lyf is rood met een band
van witte ftippen. En de boven en onder-
vin hebben roode buiten-zoomen.
De fchey - band van den ftaart is rood

met witte ftippen, en zwarte zoomen,
loopende met een Zee-groene fpitze drie-
hoek

, grafhaelds-gewyze in den ftaart

,

omzoomd zynde met een rooden witten
geftippelden zoom. Verder is dp ftaart

als een kleene ronde palet , Citroen-geel
van grond , vol roode en Zee-groene fyne
ftreepkens , en rood van buiten - zoom^
rondom.

N°. 347. Vertoond ons den /^'a«5(j/op 1^,5,

Jang Aboe Aboe Betina^ dat is, hctWyf- Batoc
ken van den graeuiven Klip-Fifch. Dit is J^"S

een uitnemend lekker Vifchje , byna als n^"^
een Leer- of Pampus- Vifchje. Het is Beüna,
Zee-groen van bek , die als een verkeerd
half Maantje is , hebbende drie roode
bollekens van agteren. De kop is Citroen-
geel met drie doorgaande zwarte dwars-
Itreeken langs het oog , dat rood , wit
van appel , eer(t fyn zwart van kring
daar om , dan Zee-groen en breeder , en
dan weer zwart entynvanbuiten-kringis.
Het geheel lyf is boven donker , en in

't midden en na beneden licht- gr leuw,
en met vier a vyf zwarte overlangze ftree-

pen geteekend.

De boven-vin is Zee-groen , en zwart
gedoomd. De agter- vmncn zyn breed
en rond , Citroen - geel van grond , met
twee overlangze Zee-groene fmalle ftree-

pen een totecnbuiten-zoom, met Purpre
en zwarte fraanje , en een in 't midden
'er over henen, dog alle tuflchen zwarte
lyften gefloten.

De vinnen tegen en onder 't lyf zyn
ook Citroen - geel , zwart van graaten

,

Zee-groen , en rood de bovenfte , en de
onderfte rood , meteen Zee-groenen band
in 't midden, tegen 't lyf aan

Ook ziet men by de onder-vin twee %

drie Zee-groene doorns.

De ftaart is Citroen -geel vol zwarte
fyne graaten, met een Zee-groenen ovaal-

ronden grond in 't midden, waar van men
eenPurpren buiten-zoom, tuflchen twee
zwarte lyften , en een fynen zwarten onder-
zoom ziet. Ook is de ftaart met een

Zee-groene zoom , die zwarte lyften
,

en een Purpre en zwarte fraanje heeft

,

''an buiten gefloten , vertoonende uiter-

ly k de gedaante van een kleenen geopenden
waejer

N». 348. Doet ons den I-jan Merah^y I-jan

datiSjMeiab,
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dar ts , denRoockriFifch zien. Zyn bek is

üiangie , en Zee - groen rondom , heb-

bende een Purpren kop , die boven wat

Citroen -geel is, en boven een plek en

beneden nog een halven kring met i:\varte

Jyllcn heeft , die Citroen-gcel is. By den

kop agter aan is een Zee -groene fchey-

flreepopeenCitroen-geelen grond, waar

tegen van buiten zig zwarte fchrapjens

vertoonen.

Het oog !S rood , de appel zwart

,

met een witte flip, de buiten-kring eerll

zwart , daar na ichoon Zee - groen , en

ccn fmaller zwarte buiten-kring.

Het geheel lyf , dat zoo wel als de

kop vol zwarte fchubben , en hier en

d.mr met een zwart vlekje met een Zee-

groene flip geteekend is , vertoond zig

Purper-verwig , boven aan wat donker-

der, als in 't midden.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder

is , zyn beide Purper , dog die tegen 't

lyf" Citroen geel met zwarte lyflen. Zoo
is ook de agtei-beneden-vin Purper, met
een gcelen buiten -zoom tuflchen zwarte

lyflen i en op die vin ziet men voor aan

een zwart en geel poortje met een rooden

zoom 'er om , en middeii in een zwart
bolleken met een geele flip.

Tuflchen de voor en agter- vin onder

ziet men tweeZee-grocne groote doorns >

ook is de boven-vin Zee - groen , en vol

zwarte doorns, die agter aan langer, dog
als giaaten, en met de vin , waar op zig

Pui per roode bollekens vertoonen ( hoe-

danig ccne zig ook tuflchen de twee
laatltc dikke zwarte doornen opdoet)

hooger boven uitfleeken.

De ftaart is door een Citroen - geele

band tuflchen zwarte lyflen van 't lyf

gefcheidcn. Zy is Pui per , vol zwarte

tyne graaten, en met zulke zoomen j ook
ziet men tegen den fchey- band aaneen
rondagtig geel vlekje met een zwarte
lyft flaan.

Het is een lekker aangenaam Vifchje.

Ikjn ^°' ?4P' -^'^t men den Ikan Baioe

Batoe Karangjang Djantan^ dat is, 't Manne-
Karing ken van de Rots-Fifih.

n;",L,„ Dczeisklcenendik, Hcmclsblaeuw van
Djantan. , ,

'

bek , met een roode overlangze flreep ,

en met een Zee -groenen zoom met witte

flippels van binnen. Zyn oog, dat Zee-
groen , met een witten appel , een breedcn

rooden , en dan nog een fmallen zwarten
buiten-kring verzien is , flaat zeer dicht

by een , en zeer hoog in zyn kop ,. die

gclyk het ganfch lyf Citroen -geel van
grond, en zwart gcflippcld is, hoedanig
zig ook het voorfle deel van 't lyf met
eenbreede flreek onder, cnmeteenfmalle
boven vertoond.

Men ziet op den kop ook een Hemels-
blacuwc flreek met een zwarten zoom , en

witte flippen 'er langs. Ook vertoonen
zig nog twee zulke Hemels- blaeuwe
flreeken boven tegen den rug aan , de
voorfle breed en Ichuins uitloopende, en
de andre fmal zynde , beide met een rooden
fmailen zoom na buiten , met witte flippen

'er langs geteekend.

Het onder-deel van 't lyf vertoond ons
negenthien geele bollekens met zwarte
randen , waar na de roode fchcy-knng
tuflchen den Itaart volgd, hebbende zwarte
zoomen, en witte flippen op dcbeneden-
kant van de rooden zoom flaan.

De middel vin is als een klecn Zee-
groen palet je, met zwarte graatjcns , en
rood tegen 't lyf met een bandje witte
flippen , met een zwarte 'er boven , en
ook rondom de vin gefchikt.

De twee boven- vinnen zyn als twee
Bezaafikens , zynde Zee -groen, gelyk
ook de agter -vin , en alle gebandeerd
met licht-Zee-groene , tegen b; uine Zee-
groene banden , die ook fmalle roode
buiten-zoomen hebben.

Op den flaart vertooncJizig tegen den
fchey -band een Zee -groen graf- naaldje

met roode lyflen en witte flippels 'er op.

Verder is de grond daar rondom Citroen-

geel met fyne zwarte graatjens , en een
zwarten zoom , met nog een rooden met
witte flippen 'er buiten, en dan loopt de
flaart verder rond als een palet , zynde de
grond Citroen -geel met bruine banden

,

en eindelyk een Zee-groene fluit -zoom,
hoedanig eenen men ook onder tcgea
den buik ziet.

Het is een Vifchje , dat zeer wel , en
even eens als de andre kleene Klip-Vifch-
jens fmaakt.

N°.
3 fo. Vertoond ons den Katam

Satans
BcrbotJga Jang Bermala , dat is , de Ge- Berhon-

bloemde Krabbe met Oogen. ga Jang

De grond van 't lyf is Citroen-geel vol ^^^^^^J

zulke oogen met Purpre -kringen j dog
in 't midden heeft men een langwerpig
ronde Purpre flreek die in drie bogten
verdeeld , en met een blaeuwen zoom
rondom vol groote witte flippen getee-

kend is. Aan wederzyden heeft men van
ieder agterfte poot af nog zoo een Purpre
flreek half zoo breed , en na de buiten-

kant zig in vier ronde deelen als vingers,

verdeelende , en ook zoo een blaeuwen
geftippelden zoom, aan de kant na 't mid-
den toe hebbende.

De pooten zyn bruin van grond, ieder

met vier flets- groene dwars- banden , als

halve Maancn , dog de klaeuwen voor
aan zyn Hcmelsblaeuw , met witte flip-

pen na buiten, en Purper na binnen toej

dog de knypers hebben maar twee zulke

banden agter, en in 't midden een fmallen

ftcrk Zee-groencnenwit-gcfliptendwars-

band in 't midden , en zoo een klccner

ontrent
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ontrent de knypers , daar een fletze Zee-

j

fynen zwarten zoom met Citroen-geele en

Ikan

Batoe

Jang
Merah
Daan

groene en roode ronde grond met een

kwarten zoom na de kant van de Purpre

ki'iypers, die van binnen een 'Zee-groenen

zoom , en tegen ieder kant drie Ci-

troen geele bollekens hebben , zich ver-

toond.

Rondom 't lyf ziet men veel korte

Zee - groene doorns , dog agter by ieder

tweede poot een blaeuwe met witte top-

pen.

Alle de pooten hebben aan weerzyden
zwarte en Citroen-geele fraanjes , die

men ook tegen 't agter- lyf, dat uit roode

en zwarte llreepen tegen een beftaat

,

heeft.

De oogen zyn Zee - groen , en wit-

gcftipt , met roode fyne hairen voor uit

bezet. Het is een zeer vette lekkere

Krabbe , vertoonende zig als een fchoon
gebloemd kleed vol oogen j daar zy ook
na genaamd is.

N*^. 5f t . Vertoond ons den Ikan. Batoe

Jarig Merah ^ daan Pandjang , dat is, de

lange roode IQip- Fifib. Het is een (ma-

kelyk Vifchjc, wat grooter als een Spic-

Pandjang. ring , hebbende een fnuit , die boven
v^oruitfteekt , en die onder en boven
Hemelsblaeuw en Citroen -geel geban-

deerd,en aan de binnen-kant van 't Hemels-
blaeuw wit gertippeld is.

De kop vertoond zig boven Zee-groen,

en beneden ook , dog met geel geban-

deerd, Joopende tegen den bek aan onder

als een fpitze hoorn uit.

Het oog is rood , wit van appel , en

zwart van buiten- kring.

Het lyf is Purper-rood, midden in wat
licht, met thien Citroen-geele verkeerde

en wit-geftipte bogen 'er dwars overhe-

nen, ieder tuflTchen twee zwarte lyllen,

en over deze boogen loopt een licht-

bheuwe flrcep als een Slang , zynde een

flroo breed, anderhalven vinger lang, en

vol witte ftippen Hoedanigen doorn

(die boven uitlteekt) men ook aan de

lange Zee -groene boven -vin, die een

Cicrocn-geelen boven-zoom heeft , ver-

neemd.

De onder -vin is ook Zee-groen met
een Citroen-geele buiten-lyft, en beide

met fyne graaten bezet.

De vin tegen 't lyf is Zee - groen en

Citroen-geel gebandeerd j dog de onder-

vin is Zee-groen,

De flaart vertoond ons eerft een Zee-
groene graf- naald , voor aan met geele

zoomen, en wit -geflipt. Daar na ziet

men aan weerzyden een gracuwen fchuin-

zen banJ , en dan aan weerzyden in de
hoeken van den llaartnogeen plek je Zee-
groen, ieder door een Citrocn-g ele wit-

geftipte fyne ftreep van den graeuwen band
afgefcheiden. Aan 't einde ziet raen een

JU. Deel.

De
blaeuWe
Nonne.

zwarte traanje.

N°. :^^z. Ziet men Ae blaeuwe Nonne.
Een zeer fraeje en lekkere l'ifch , d;s
Purper van bek , Zee-groen van kop (die

ingebogen dik oploopt , en vol Citroen-
geele Itreepen isj en Purper van oog met
een zwarten appel , witte itip , en met
een fyne zwarte, en een breeder roode
buiten kring zig vertoond.

Het lyf IS blaeuwagtig , en boven en
onder donker van vervv , vol groote Ci-
troen-geele met het hol na agter toe ge-
bogcne , en lot beneden toe doorgaande
dwars - llreepen , hoedanige 'er zeven

,
behalven de daar tegen aangebogen fchey-
band van den llaart, zyn.

De vin tegen 't lyf (die tegen 't lyf
rood , en geel en zwart van zoomen is)

beide de agter- vinnen , en de ftaart (die
zig als een halve Maan vertoond , en die
ter zyden een rooden zoom heeft) zyn
fchoon donker - Zee - groen , vol zwarte

,

geele en Orangie wolkjens , als dikke
Slangetjensj ook hebben de agter-vinnen
roode buiten-zoomen met Citroen-geele
en zwarte fraanjes. De boven-voor-vin,
gelyk ook de onder-midden-vin aan den
buik , zyn Citroen -geel , en zwart van
doorns } dog de vin onder de middel -vin
is ook Zee-groen.

N°. 3y3. Vertoond ons den Z^rt« 0«^o? , ikan

Dengan Pinggir Amas , dat is , het Purper Ongoe

Fijchje met een Gouden z.oovi. j^^^S^n

Het is als een kleene Baars , ook wel Amas!"^
zoo lekker van fmaak , Purper en Zee-
groen van bek boven , onder Zee-groen

,

en een llreek lager licht-Hcmels-blaeuw,
en met witte ftippels geteekend. De kop
is voor geel , agter Purper , vol fyne
fchubben

, gelyk ook het lyf Over de
kop loopen eenige Zee-groene ftreepen.

Zyn oog is Zee-groen , rood van kring,
en wit van appel $ en van 't oog loopt
een roode ftreep na de middel- vin.

Het lyf is licht- Purper , hebbende voor
aan een Citroen -geel vierkant met een
Zee-groenen zoom rondom , loopende na
den ftaart toe wat ronder uit.

De boven -vin is Citroen -geel met
Purpren doornen. De agter-vinnen zyn
flets-groen; dog in de bovenfte ziet men
een fynen zwarten, en in de onderfteeen
Purpren buiten-zoom , ook verneemd men
drie roode bollekens in de bovenfte agter-

vin, ieder drie graatjens van een ftaande.

De ftaart is ook flets-groen, vol zwar-
te graaten , ,zoo ook gezoomd , en aan

zyne twee -kluften in 't einde Purpep-

verwig, ontrent de breedte vaneene nagel

hebbende. De fchey - band tuflchen 't

lyf beftaat uit zeven halve roode bollen

met zwarte zoomen.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder,
Mm m zyn



45^ VERHANDELING

Mata
Beiar.

Tkan

Rcnne.

zyn geel , wie , en rood geftreept j dog

rood en Zce-groen beide tegen 't lyf.

N°. 3 f4. Doet ons den Ik.-n MataBczar^

dat is , dcgrcot Oog befchouivra. Een kloeke

brcede Vifch , als een gioote Braazem

,

en zeer lekker van fma.ik. Zyn' bek is

wit en appelbloezem , en de kop mede zoo.

Hy is zeer groot van oog , dat zwart

,

en wit van appel is , hebbende eerft een

breede witte , en nog een fmalle Purpre

,

tiiffchen twee zwarte kringen ftaan.

Het lyf is Zee-groen , en blaeuwagtig

gefchubd. De boven- vin is als een groot

zeyl , flets - groen , vol groote roode

doorns.

De vin tegen 't lyf is ook flets- groen,

zwart van giaaten , en Purper tegen 't

lyf. De vin 'cv onder is rood , Hemels-

blacuw , en zwart , en de ageer bcncden-

via is Hcmelsblacuw , wie , zwart van

graaten , Appelbloezem van onder- zoom
,

en blaeuw van buiten- zoom. De twee-

kluftigc groote i^aart is Zee-groen , vol

met roode en zwarte graaten bezet.

' N°. 5)"f..
Vertoond ons den Jkan

Renne ^ dat is, de'Renne- Vifch ^ die wel

een voet lang , zeer vet en lekker van

fmaalc is.

De bek is boven wit, Hemekblaeuw,

en rood, met veel tanden bezet , en on-

der Hemclsblaeuw, gelyk de kop verder

Zee - groi ;n , en bruin , met overlangze

vlammen, die citroen-geeie zoomen met

zwarte lyrtcn hebben, gcteekendis, hoe

driedanige hoekige vlam zig ook on-

trent het oog , dat rood , zwart en wit
-"Si »

van appel , en fyn zwart van buiten-kring

is, vertoond.

Het geheel lyf is bruin , waar op men
ook boven aan twee donker - groene bol-

len , hoedanig eene men ook boven 'toog

ftaan , ziet.

Op 't agter - lyf vertoonen zig van 't

midden af een groot getal Hemels-blaeu-

we bollen met witte vlekjens 'er op, het

geheel lyf daar over tot agter toe , voor

aan zes , dan vyf , en dan vier in een rey

tot diclit by den üaart , daar 'er drie in

een bogt by een komen, bezaeid.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen , met
roode en witte ftreepen 'er over , rood en

citroen-geel tegen 't lyf, en dit alles op
eenZee-gioenen byna drie-kantigen grond.

De vin 'er onder is ook rood en wit.

De boven- vin heeft voor aancengroo-

ten donker-Zce-groencn, roodcn, Zee-

groenen , en dan weer rwarten boven verre

üitltékenden hoorn, die na agter toe ge-

bogen is , van den welken beneden een

lange vin byna tot den ftaart loopt, die

Purper , dan rood , dan Hcmelsblaeuw
,

bvierlangs , en beneden vol zwarte ftippcn

is. De onder-vin is overhngs mede ecrll

tegen 't lyf Purper vol zwarte ftippels

,

DER
dan rood, dan Zee- groen, Hemelsblacuw,
licht- Purper, weer Hemclsblaeuw , dan
weer rood cii zware ; alweike verwen
zeer flcrk tegen malkanderen afilecicen.

De llaarc bellaac uit vyf breede roode,
en verder uie veel fyne geele en zwarte
ilrecpen.

N".
3 f6. Zien wy AznBahna^ of den B.ilana.

Harder^ een Vilbhalseengroore Haring;
dog wae aan de droogc kant. Dezellcekc
wegens zynPurperindenbek, cnonerenc
de wamme, mitsgaders wegen 'r citroen-

geel, dae zig ook beneden in de kop on-
trent de fchcyding, en in de vinne tegen
en onder 't middel -lyf vertoond, by de
andre gemeene merkclyk uit. Anders is

het een gemeene, en zeer bekende Vifch,

N°. 3 f7. Doet ons den Ikan Doerian Ikan

Terpand]arig Doeii Docyi-aja , dat is , een poerian

rceiiati-ytfcb mei zeer lange ^ en veel fyn- -^'^P^'^"

der doornen , dan de bevorens bcfcbrevene ^ Docri
zien. Hy is zoo rond en dik , als een Doeri-

Opblazer, licht- Purperagtig in zyn bek, "^J**

hebbende een oog byna als een menfchen-
oog , dat zwart , wit-agtig van appel

,

Zee-groen, Purper van boven -leden en
zwart van omtrek in 't langwerpig rond is.

Het lyf is blaeuw j de doorns zijn \^el

een halve pink lang , en wit, al de vin-

nen , en de ftaart
,

geel , en zwart van

graaten , en die tegen 'c lyf is dicht aan

't zelve Purper met een Zee-groenen b-and.

No. 3f 8. Doet ons den Ikan Bibi Pa--

tl, dat is, de Graaf f
zynde een zekere ^'^'"

imdekende Opblazer , befchouwen. Zyn
kop is bruin , mét een halve kring van
blaeuwe korte doorns op een Appcï^
bloezemde grond , en pas daar boven
komt nog een grooter kring met zul-

ke doorns mede op zoo een grond , ieder

op een fynen zwarten halven onder-zoom
llaande.

Het oog is geel , de appel groot
,

donker blaeuw, en de buiten- kring zwart.

Het geheel lyf van dezen Vifch is Ap-
pelbloezem, vol breede bruine Slangetjes

met een fyn blaeuw zoomtje tegen den
binnen -kant, zynde die Slangetjes on-
trent een lid van een vinger lang , en
overdwars in reyen Zoo verdeeld , dat 'er

hier en daar reyen met bruine bollekens,

met witee flippen van binnen , tulTchen

beiden gezaeid, en dat die ook wel als by-

zondere reyen op haar zelven verdeeld

zyn. Ook verminderen die Slangetjes

en bollekens, naarmate, dat het lyf ver-

minderd, in getal.

De vin tegen en onder 't lyf is geel,

en zwart van graaten, de andre, en ook
de ftaart , zyn zeer donker Purper , vol

zwarte fyne graaten
,

gclyk ook de vyf

doorns boven , en twee beneden , donker-

Purpcr, cndebovenfte na debinncn-kanC

wat wit zyn.

Deze

Bibi,Pati.
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Ikan

Kajoe-.

noe.

Het
Baard-

manne-
ken.

Déze Vifch is heerlyk van vervv > dog '

hy werd zeer weinig dan by lieden , die

hem kennen
,

gegeten , om dat men als

men zekere aderken 'er niet voorzigtig uit-

neemd, 'er licht door kan vergeven wer-

den.

N°.i f9. Vertoond ons den Ikan Kajoeme

dat is, den Kajoenoe-Fifcb, die een groote

fpan lang , en zeer aangenaam van fmaak is.

De bek is blacuw met een Purperen

zoom. De kop en 't lyf zyn tuflchcn 't

bruine en de leververwe, en de zelve ziet

men over al met blaeuwc bollekens , die

in 't midden wit zyn, bczaeid.

Op den kop ziet men een roode ftreek

met zulke doornen van binnen , en een

andre Orangie ftreek 'er boven tegen aan

met vier doornen , die na den ftaart toe

uitgaan.

Het oog is Orangie , de appel zwart

,

de omkring fyn zwart , en daar buiten

om een breeder witte, met een fyne ver-

milioen- roode daar op , en dan nog een

fyne zwarte buiten- krmg daar om.
De vin tegen 't lyf is licht -Hemels7

blaeuw, met zwarte Itreepen , en blaeu-

W!^ bollekens 'er op, dog tegen 't lyf

aan citroen-geel en rood, tuflchen zwar-

te fyne lyften.

De vin 'er onder is ook even eens, als

die tegen 't lyf, hoedanig ook de doorn

beneden 't zelve blaeuw , en met iet

roods tegen den buik 'er by, geteekend is,

dog de doorns op den rug zyn kort, licht-

bruin van verwe, en met een Purpren bui-

ten-zoom bezet.

Van den buik afin 't midden van 't lyf

ziet men tot halver weg over dwars, ge-

lyk als een Hemelsblaeuwen Olifants-tand

,

een halven vinger lang, met zulke bolle-

kens, die midden in wit zyn , hebbende
donker - blaeuwe zoomen , hoedanige

tand , die wat korter is, zig ontrent den
Haart ook , met vier doorgaande licht-

blaeuwe breede dwars- banden 'er tufTchen

beiden , en mede vol zulke bollekens

zynde, vertoond.

De agter- vinnen en ftaart (die groot

en rond agter is ) zyn van een en de zel-

ve verwe , beneden met een half rond,

dat de halve vin en den halven ftaart be-

flaat, geelagtig, en verder bruin , dicht

vol van zwarte graaten , en tuflchen bei-

den , als ook agter , zwarte zoomen , en

zulke fraanje hebbende, terwyl defchey-

band van den ftaart rood en zwart is.

N°. 360. Doet ons het Baardmanneken

zien, dat zoo na zyn lange Orangie twee
baarden, die van zyn beneden -kakebeen

afhangen, genaamd is.

Het is een Vifch , als een kleene fpan-

Baars, en die zeer goed van fmaak is.

De bek vertoond zich Hemelsblaeuw
van buiten-zoom en rood van binnen.

De kop, en 't lyf, is rood en geel ge-
mengeld van verwe , op den kop ziet men
eenige blaeuwe ftree.ken met roode bin-

nen-ftreeken 'er tegen, en zoo een ftreek

tot fcheiding van den kop.

Het oog is rood , breed , zwart en
groot van appel , met een fynen witten

kring 'er om , en om 't oog een fynen

zwarten buiten-kring , met nog zoo een

Ster van fyne ftreepen en bruine vlekken
weer daar om.
Midden over 't lyf loopt een blaeuw-

agtige fmalle ftreep van de kop af tot

dicht by de ftaart , en 't ondcr-lyf is vol

Hemels-blaeuwe en witte bollekens.

De vin tegen 't lyf is Purper-rood , en
geel, wat fpits uitloopende , tegen 't lyf

met een fmalle Hemels-blaeuwe band
met witte flippen. De vin 'er onder is

ook Purper-rood en geel j hoedanig ook
de iwee-kluftige ftaart j diens fchey-band

zwart , en als met een zwarte fraanje na
buiten toe bezet is.

De voor- vin boven is citroen-geel, en
de doorns rood , makende te zamen als

een Zeyltje uit.

De agter -vin daar in beneden rood en
geel, en boven alleen geel , en vol zwarte
fyne graaten. De benedenfte agter-vin

is ook geel en rood, met zwarte graaten,

en met een Purpren buiten-zoom bezet.

N°. 361. Vertoond ons dtcn Camauro- DeCa^

Fifch^ die kleen , dog lekker, en fraey "'*'V°'

van teckening is.

Den bek is van binnen Orangie , met
een zwarten zoom rondom.

Het oog is rood , en de appel en
buiten-kring zwart.

Het lyf, en de kop , zyn flaeuw Zee-
groen met een Purpre fmalle ftreep oycr-

langs van 't oog (daar die nog een krom-
men haak heeft) tot aan de ftaart over 't

lyf gaande , hoedanige twee diergelyke

Purpre ftreepen , met zoo een overlangze

breeder Orangie band daar tuflchen bei-

den zich beneden vertoond, en pas bene-

den de onderfte Purpre -ftreek ziet men
nog een fmaller Orangie j dog die veel

korter dan de vorige is , en die maar tot

ontrent de vin tegen en onder 't lyfkomt s

deze zyn citroen-geel, van welke de bo-

venfte een roode band tegen 't lyf heeft.

De boven-vin is zwart-gedoornd , en

verder als een lange breede vlag , die

tegen 't lyf een Purpren , en buiten een

Orangieagtigen zoom heefr
,
gelyk die dan

verder van boven af eerlt Hemelsblaeuw,

dan rood, en dan Zee-groen is.

De beneden-vin agter loopt wat rond,

zynde tegen 't lyf breed Hemelsblaeuw,

in 't midden licht-Zee-groen, en de bui-

ten-zoom Orangieagtig.

De ftaart is donker-Zee- groen, zwait

en dicht van graaten , breed en rood van

Mmm 2. zyde»
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zyde-zoomen , dog hebbende agter een

fynen zwarten zoom met zulke fraanje

bezet.

N°. 36z. Doet ons den Pivot-Fifch , die

van fatzoen en fmaalc gelyk de vorige,

dog anders van verwen is, befchouwen.

De kop is licht -Zee -groen en wit,

inet een blaeuwe verkeerde halve Maan,
na de ondcr-agter-kant, en met zoo een

zoom om zyn Purperen bek , en ook met

200 een fchey-zoom van de kop gefchei-

den. Het oog is Zee -groen, zwarten

groot van appel , hebbende ook zoo een

imallen buiten-kring.

Het geheel lyf beftaat in drie breede

overlangze banden tuflchen fyne zwarte-

zoomen, van welke de bovenlteOrangie-

agtig, de middellle Hemels-blaeuw , en

met, een brceden zwarten boven - fchey-

zoom , dog met zoo een fyner beneden-

bezet is. De onderfte is fchoon Piirper-

verwig.

De vin tegen 't lyf isOrangie geel , en

zwart van graten , met een Zee - groene

band tegen 't lyf j en de vin 'er onder

even eens geteekcnd.

De boven- vin is een fchoone vlag, vol

zwarte doorns , die boven Purper , in 't

midden Zee-groen , en onder licht-geel is.

De onder - vin is onder en boven geel

,

en in 't midden Hemelsblaeuw , en de

ftaart is Purper met fyne zwarte zoomen
bezet.

N°. 3Ö3. Doet ons den IkanLafcine^

dat is , de Lafche-Vifih , die even eens

byna als de Camoero N°. 361. befchre-

ven is, zien.

De bek vertoond zich Orangie j de

kop Zee-groen boven, beneden licht

Hemcls-blaeuw, dog onder met eendik-

ronde fchey - ftreek , die geel , en van

binnen rood-gezoomd, met roodedoorn-

kens als banden , en buiten zwart van

zoom is. Beneden deze geele ftreek ver-

toond zig de buik tot de agter -vin toe

fchoon Hemels-blaeuw, met een deel van

een groot Purper hart op die grond tuf-

fchen beide de middel- vinnen ingeplaatft.

Het oog is rood, en breed , de appel,

en de buiten -omtrek, zwart, hocdani-

gen vleksken zig in deze Vifch tuflchen

't oog en de neus ook , even eens als ook
in de Camoero-Vifch, vertoond.

Het lyf beftaat in zeven overlangze

banden, van welke de bovcnfte Orangie

is } dog daar na ziet men een Hcmcls-
blaeuwe, dan een lichte Zee-grocnc, linn

een geele , daarna een Purper- gracuwc,
dan een witte , en onder een Hemels-

bheuwe , zynde alle de zelve door fyne

zwarte ftreepen onderfcheidcn.

De vin téoen 't lyf is
,

gelyk ook die

'eronder, Zee-groen, met zwarte graa-

ien bezet, en rood tegen 't lyf aan.

DER
De boven -vin is mede als een lange

vlag, die van boven af, cerft citroen-
geel, daar na Hemelsblaeuw, dan Oran-
gie, dan rood, en onder Zee- groen , en
met zwarte fyne ftreepen onderlcheidcn is.

De ondcrlte agter -vin is tcgeii 't lyf
citroen-geel, dan licht-Zee groen , dan
Orangie en wat breed , en de buiten-
zoom

, gelyk ook tuflchen - beiden , is

zwart en fyn.

De ftaart is Hemels-blaeuw en wit,
met zwarte graaien , en zoo van zyde-
zoomen

, dog agter met een brceden
rooden zoom , als ook met een fmalle

zwarte en roode fraanje aan 't einde bezet,
hoedanig van vcrwe ook de fchey-zoom
van den ftaart is.

N°. 364. Vertoond ons een heerlyke Een
Commer-Jal. Com-
Deze is vier voeten lang en negen mer-Aal,

duimen dik, zynde als een kloeke Paling,
die Hemels-blaeuw van bek , met witte
ftippels beneden , en met een rooden zoom
boven, die 'er meer over de kop loopcn,
gcteekend is.

*

Het oog is Hemels - blaeuw met witte
ftippen rondom 'er op , rood van ap^el,
met een witte ftip in 't midden, en met
een zwarten buiten - kring. Beneden op
de kop ziet men een breede zeer donker-
i^roene ftreek tuflchen den rooden zoom i

en de fchey-zoom van de kop is Zee-
groen buiten, en Hemels-blaeuw met
witte ftippen na de binnen-kant , regen
malkandren aan ftaande. De vin tegen 'c

lyf is uit donker- groene en flets -groene
banden beftaande , mede tegen 't lyf He-
melsblaeuw , met witte ftippen 'er op,
tuflchen twee roode zoomen.

Verder is de kop en 't geheel lyf v.in

dezen Aal Goud-gccl van grond -verwc
,

hebbende op de kop kleene donker-
bruine roode en witte korte vlammetjens
met roode bollekcns, die van binnen wit
zyn, 'er tuflchen beiden > dog op 't lyf
ziet men als groote dikke donker -bruine
vyf-hocken , met nog kleener zulke van
binnen 'er in , mer een witte ftip van
binnen , en die binnen vyf-hoek ftaat op een
Goud -geele grond met een fynen rooden
zoom, die zig over 't ganfch lyf tot byna
aan 't einde vertoond , hocdanige roode
bollekens, met witte ftippen van binnen,
ook over 't geheel lyf gezaeid zyn i dog
aan 't einde van de ftaart ziet men geen
vyf-hoeken , en alleen zes bollekens by
een vervolgens , de drie laatftc , en de
andrc in een drie-hoek ftaande.

Ruim over de helft van 't lyf vertoond

zig aan weerzyden, na beneden, tot het

einde fcherp uit , een groene zoom een
vinger breed, met geele dwars- ftreep-

kens , en met een rooden buiten - zoom.
Het is een zeer fchoone , vette , en lek-

kere Vifch. No.
36J',
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N°. 36f Doet ons hier den Koning van

R*<3ja de Cacatoeha-FiJJchen^ zien.

Caca- Deze is een groeten voet lang
,

geel van

toeha. bek en hier en daar op de Kop, die bruin

en duifter-Zee-groen van verw , en vol

roede flreeken is , met witte 4b'ppcls

,

gclyk'erook op den rooden boven-zoom
in de bek zyn, geceekend.

Men ziet ook in 't midden een Oran-
gie, boven een Hemels -blaeuwe boven-
wit-gezoomde, en een roede wic-geftipte

onder-fchey-zoem, tot fcheiding van de
kop en 't lyf dienende.

Het oog is geel , bruin van appel met
een witte ftip , en met een donker-Pur-
pere buiten-zeom vol witte flippen. Op
de kop ziet men eek eenige Hcmels-
blaeuwe, en een roede bol met witte vlek-

ken , die men ook hier en daar op 't lyf,

de boven-vin , en de Haart , ziet.

De kop is boven en onder vry donker-

langs tegen een, met witte flippen 'er op.
De Ichey-band van de flaart is fyn

zwart met witte flippen 'er boven langs

,

en in 't midden daar tegen een kleen
Purper wit geflipt vlekje , hoedanige
twee grootere pas 'er boven aan wcer-
zyden ftaan. De grond van de flaart

,

die vel en fraey breed is , is donker Zee-
groen

, met geele ovcrlangze flreepen in
't middel -perk , na boven toe met drie,
en dat na beneden toe met twee witte
rtippels in ieder, en in ieder vandeandre
perken 'er een geteekend.
De buiten -zoom is rood met witte

flippen , en aan weerzyden zyn mede
roede buiten - zoomen met Hemels-
blaeuwe van binnen 'ertegen aangeplaatft.
Het is een fchoone fmakelyke V'ifch.

N°. 36Ö. Doet ons den Jkan Batoe
Jatig ^fing , dat is , den vreemden Klip-

Fifch zien. Deze heeft een donker- Zee-
groen, en boven de neus met geele roede groenen Vogels-bek , met een roede wit-
en witte vlekken geteekend. Ook is de
rug langs henen zeer denker , m^t een
fyne overlangze Purpre flreep van 't

voorfte van den kop af tot den ilaart toe.

Sven zoo ziet men ook wat lager een

Orangie flreep , en 'er boven , met een

donkere en witte bol op 't einde byna , langs

dezelve Orangie flippen , en beneden 'er

legen aan die met nog een roede en dan met
nog zoo een overlangze gevlamde witte

flreep enderfcheiden , waar na ep 't lyf

overlangs van de kop af tot aan de flaart

veel roode halve kringen , met twee
witte flippcls voor de eerftén , en ook
maar eene voer veele , en tuflchen twee
roede zoomen velgen , terwyl de on-

derfte een witte 'er tegen heeft , tegen

welke aan men in 't midden vier a vyf
roode witte en Orangie kleene vlekken
ziet i waar na zich

,
gelyk ook langs de

buik beneden, weder een overlangze roe-
de flreep en zoom opdoet.

De boven-vin is Purper , vol zwarte
fyne fchuinze graaten , hier en daar met
een Hemels -blaeuw en wit belleken be-

zaeid , hoedanigen wit -geflipte doorn
voor aan is. Des zelfs boven-zoom is

Hemels -blaeuw met witte flippsn j en
midden 'er over loopt een geele wit-ge-

ftipte flangs-wyzc gegolfde flreep.

-- De vin tegen 't lyf is donker- Zee-
groen , blaeuw en rood tegen 't lyf, met
•witte onder -zoemen bezet. Ook ver-

toond zig pas buiten die vin een Purpre
ftreek met witte flippen , en dan een
Orangie met roode zoemen 'er tegenaan.

De vin onder 't lyf isZee-groen metroo-
de zoomen.
De achter-beneden-vin is denker Zee-

groen , met een reeden en witten geban-

deerden buiten-zoem , en in 't midden een

roode en een Hemels-blaeuwe flreep ovcr-

, en

zeven

en

graaten.

No. 16j. Vertoond ons den Ikdn Toe-
tombo Tandoc Koening , dat is , de Doos-
kens-Fifch met geele Hoorns.

Deze is van fatzoen even eens , als

die N°. 344. befchreven is , maar hy is

geel en rood onder aan van hoorns , en,
die agter by de flaart komen, zyn naden
buiten -kant rood -gezoomd met witte
flippen.

De zoom langs den rug is ook rood
met zulke flippen. Ontrent de flaart zyn
de wit -geflipte banden met Hemels-
blaeuw gemengd ; maar meefl rood.

De bek voer aan is ook Hemcls-blaeuw

,

en de vinnen tegen 't lyf en agtcr op den
rug zyn uitnemend heerlyk van Zee-
groene en witte banden tegen een , ver-

toonende beiden een Palet , die wat krom
Mmm 5 gebo'
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geflipte lyft beven , en zoo een geele
onder.

Het oog is donker -Zee -groen , met
een roeden geflipten boven - zoom , met
hoedanigen donkren Zee-groenen en ree-
den wit-geflipten zoom de kop van het lyf
afgefcheiden is.

De kop en 't lyf zyn loodverwig. Op
't lyf verteonen zich veel klecnc evaalt-
jes, die overlangs , dan een geel , en dan
eeprood, en zoo vervolgens, met witte
flippen rondom , in 't verband flnan

daar van zich eerft een rey van z

ovaaltjes boven , dan een van vyf
dan een van drie 'er onder vertoond.

Allede vinnen, en de flaart, zyn Pur-
per -verwig. De bovenfle is gedoomd,
die tegen 't lyf is Zee-groen, en wit ge-
flipt tegen 't lyf; en die 'er onder heeft
rondom witte flippen.

De agterrte onder-vin heeft op de vier
deerns in 't midden witte flippen. De
flaart is twee-kluftig , en vol zwarte

Ikan

Toe-
tombo.
Tandoc
KoenliJg.
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gebogen is, en die tegen 't lyf geel (met

een blaeuvv en wit bolleken 'er op) rood

met witte flippen 'er regen , Hemels-

blaeuw, breed, drie -hoekig, en geel

met witte Hippen 'er boven , en dan nog

een roode band van bollen met zwarte

lylten geciert is.

De boven -agter- vin tegen 't lyf be-

ftaat uit een roode , geele , en Hemels-

blaeuwe band , ieder met witte flippen

'er boven, en dan nog uit een roode van

bollen te zamen gefteld.

De flaarts fchey-band isbynaeven eens j

dog de roode blokjens komen hier bene-

den, en de geele boven, dat in die ande-

re regt verkeerd is, te flaan.

De ftaart is ook wel driemaal zoo

lang, en zoo breed, heerlyk licht-Zee-

groen , met donker- Zee -groene over-

langze , en dan nog vier bruine dwars-

flrcepen van den rug nadeandrezydctoe-

loopende, op welke twee buitcnfle ieder

drie , en op de twee binnenfle , de bo-

venfle zes , en op de onderfte vyf geele

bollekens flaan , hoedanige drie Hemels-

blacuwe zig tuirchcn de twee middelfte

dwars -ftreepen, en een 'er pas buiten de

onJerfte- middel -flrecp vertoonen , be-

halven d.it men 'er agter aan , aan weer-

zyden van de ftaart , in 't eerfte perk

,

twee boven malkandrcn , en in ieder an-

der perk 'er een flaan ziet.

De buiten-zoom van de ftaart is fcho^n

Hemelsblaeuw , fraey breed , met witte

flippen, en aan wecrzyden met een Pur-

pren zoom bezet. Ook ziet men midden

in nog als een breede licht -Zee -groene

dwars -band met Orangie wit-geftipte

bollekens , tuftchen ieder band van de

overlangze ftreepen een geplaatfl , en

deze licht -Zee -groene band vertoond

zich weer tuftchen twee roode zoomen
met witte flippen , die een duim -breed

van malkandren flaan.

Tuftchen de fchey-band van de ftaart,

en deze licht-Zec-groene band ziet men
nog vier witte en bruine fchuinze dwars-

banden zonder iets 'er op.

Ikan N°. 368. Vertoond ons den Ikan So-

Sowang- iioanggi Merah^ dat is , den rooden Toover-
giMerah. ^.^^^ Y)ezG is Hcmels-blaeuw, en wit

geflippeld van bek, donker-roodvankop

en lyf. Zee -groen van oog, met een

geele ftreek met witte flippels 'er boven j

hebbende op de kop hier en daar een

donkre Zee -groene flreck , hoedanige

zoom met witte flippen ook langs den

buik tot aan de agtcr-vin loopt.

De gedoomde boven -vin beftaat uit

drie Hemels -blaeuwe banden met witte

flippen , en met drie roode en geele te-

gen een 'er tuftchen beiden. De agtcr-

vin is geel , met doorns , en met drie

witte flippen op ieder derde perk van

voren af geteekend > dog al de perkefi

van deze en de vorige boven-vin zyn op-
flaande, en langer dan breeder.

De boven-zoom der agter-vin is Zee-
groen.

De via tegen 't lyf, en die 'er onder,
is geelj dog die. tegen 't lyf met rood 'er

tegen aan , en rondom daar met een kring
van witte flippels omzet.

Op 't rood lyf ziet men , van de mid-
del-vin tot beneden toe, een Zee-groene
donkre flieep met vyf drie- hoeken met
witte flippels onder aan daar op verdeeld.

De agter-beneden- vin is geel en rood van
doornen, met vier witte flippen in ieder

derde perk gefchikt.

De fchey-zoom van de ftaart is He-
melsblaeuw met witte flippen , de ftaart

zelf is geel met vyf roode fyne flreepen,

met vier groote witte flippen , tuft'chen

ieder perk een , en met een Hemejs-
blaeuwen wit-gellipten fluit-zoom, met
een fynen rooden gedoornden daar tegen

aan geplaatft.

Men eet dezen Vifch niet?

jN°. 36P Doet ons den Morea Goenong Morea
JangElo:^ dat is, denfchoone Berg- ^l , Goenong
zien. Deze is klcen , Hemelsblaeuw van J^ng

bek , met twee roode bollen 'er op , boven ^'''"•*

geel en rood van kop , rood , wit , en
geel van vinnen, fchoon donker- Zee-

groen van lyf, met twee Puipre en witte

overlangze vlammen over 't zelve , en
langs den Aal aan weerzyden een fyne

zwarte, en een Orangie breeder zoom 'er

nog tegen aan gefchikt. Ook 't geheel

lyf over witte bollen met licht-roode flip-

pels van binnen bezaeid , en men ziet

ook hier en daar aan weerzyden op 't lyf

roode dwars-bandekens.

Het is een zeer goede Aal om teeeten j

en hy is zeer fraey van teekening.

N°. ijo. Geeft ons den Japan/cbett pg j.

Keizer , een Vifch zoo fchoon , en zoo panfchc

lekker , dat geen Keizer een beter Keizer,

wenfchen kan , om ze te eeten , of te

befchouw^n.

Het is een van de grootfte zoort van
Gallioen-Viftchen, die men , om hunne
groote , ook wel Tafel-borden noemd

,

zynde als een kleene Tarbot van gedaante.

De kop is ongemeen groot j van verw
als 't lyf donker blaeuw en zwart gemen-
geld (dog in 't midden wat lichter) met
fyne aan een gefchakelde Orangie teeke-

ningen. Ook loopen 'er over de kop
vcrlcheide breede Hemels - blaeuwe ban-

den boven een , met roode wit-geftipte

ly ften boven , en Orangie zoomen 'er on-

der tegen aan , en ook wel met een en-

kelde roode wit-geftipte , en nog zoo

een roode gedoomde met ftippels , on-

trent de middel -vin 'er tuftchen beiden,

zynde de binnen - grond tuftchen die

He-

4
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Kerneis - bkeuwe banden fchoon helder

zwart.

De bek is geel van grond , met witte

flippen op een Zeegroenen boven-zoom
rondom , zynde de bek als die van een

Papegaey , en vol roode tarnden , ook
agter aan als met een rood oog met een

vitten appel , en een buiten-kring van
witte iiippels , en daar tegen aan een

Zee -groene grond met wiite iiippels

bezet.

Het oog is groot , donker-Zee-groen

,

met een geelen appel , met een witte en

roode iHp , en met nog een fyne zwarte

kring om dien appel j dog buiten om 't

Zee-groen oog vertoond zig eerft een fy-

' ne zwarte , en daar na een breede licht-

ürangie kring met roode en witte flip-

pen in 't midden die 'er rondom gaan.

De fchcy - kring van de kop en 't lyf

bcfraat uit een lylt van Zee-groene halve

bollen met een buiten- zoom van witte

Hippen langs ieder gcfchikt.

Over 't lyf loopenürangie-geele over-

langzc {lrccj»en tot aan de Haart toe , en

tot over de agter-viniien , ieder een vin-

ger-breed van een ftaande.

L)e vin tegen 't lyf is groot , fchoon

Zee-groen, en in 't midden met drie fyne

zwarie dwars -banden vol witte Hippen

geteekend. De vin 'er onder isOrangie-

geel , zwart , rood , en na de buiten-

kanten Zee-groen.

De boven- vin is fmal , dog lang , ei-

,
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troen - geel , met Zee - groene breede
doorns, die zwarte zoomen hebben, dog
tegen den zwarten buiten-zoom nog een
witten , hoedanig ook de doorns beneden
aan die citroen-geele vin zyn. JVlcn ziet

ook onder tegen de buik daar wat geel
met een half-ronde roode kring.

De boven-vin na agtcren is geel, zwart
van graaten , en rood van boven-zoom.
De verdere agter-vin tegen 't lyf boven is

Purper - agtig , tuflchen twee Hemcls-
blaeuwe zoomen met witte Hippen, wel-
ke zoomen ontrent een duim -breed van
een Haan, zynde verder door de banden
van 't lyf, die 'er over henen loopen , als

getraliet of gebandeerd j en zoo is de be-
neden agter-vin ook Purper-verwig met
geele banden van 't lyf, en vier Hemels-
blaeuwe wit-geÜipte overlangze banden,
die agter zamen- loopen , en fluiten 'er

over henen, behalven dat beide die agter-
vinncn ook citroen-geele en zwarte fraan-

je hebben;

De fchey-kring van de Haart is fchoon-
Zee- groen aan weerzyden met een lyH
van witte Hippen.

De ilaart , die vry groot en breed is,

vertoond zig Orangie-geel van grond vol
fyne roode aan een gefchakelde teeke-
ning , die tuflchen zeven fchoone breede
roode overlangze banden komt , en ron-

dom de Haart loopt een fchoone Hemcls-
blaeuwe wit geHipte zoom.

NEGENDE HOOFDSTUK.

IKan Babara. Ikan Pampus Jang Balajar. Ikan Gadja. Ikan Batoe Jang Afing
Daan Merah. Ikan Sulthan. Ikan Batoe Jang Maha-Afing. Ikan Papoewa,

Ikan Ongoe Bagoes De fracije KvAhbe. Ikan Batoe Tereloc. Jkan Sowari. Ikaa
Batoe Jang Ongoe, Boelan Bahroe Ekor-nja. Ikan Tocrombo Bcrtandoc Di Moe-
loet-nja. ikan Bagoenong. Ikan Bibir Gantong. Ikan Terbaris. Ikan Sawoe.
Het Krabhetje met bollen. Ikan Batoe Jang Babonga. Ikan PorotBangkac. Ikan
Hitam Manis. Z>^ Zee-Snip. De Eenhoorn. De Dreg-Dolfyn. Ikan Bermoe-
fei. Ikan Sowanggi Jang Biroe. Ikan Batoe Babintang. Ikan Cacatoeha Ternate.

Ikan Gigit Gadja. Ikan Berombac. Ikan Singa. De Purpre Kroon-Vifch. Ikan
Batitik. Ikan Biroe Langit Mata-nja. Ikan Saraza Jang Bariska. Ikan Girgadji

Jang Biroe. Ikan Poetra Jang Adjaib. Ikan Mata Sambilan. Ikan Kipas Koe-
ning. Ikan Batoe Badoeri. Ikan Moeloet Pingit. Het Ruitig Klip-Vifchje. De
Peerl-Oog. Ee» zeldzame Garned. De geele Aitahs-Vilch. Een zeldzame Sardya ^

<ï/j Haring. De V'ifchmet veelOogen. Z)^ Kroon Vifch. Ikan Amas. De zeld-

zame Knbhe. Ikan Paman. De geele Ooü-IndiCch-Vazrder. De groote Ophhzer.
De groette Snip. De groote Zee- Draak. De Koning der Kreeften. De vliegende

Slange-Vifch. De Chineefche Priefler. Z)t' Koninklyke Zee-Paling. IkanOnta.
Ikan Molukko. De Berg- Bot. De Ikan Tsjakalang Alifoero. Ikan Palating.

Ikan Parei Ceram. Z)e Bandafche Elft. Z>^ Wonder- Aal. Z)^Chineefche Ebbeling.

Ikan

Babara.

N°. 371. "CTErtoond ons den Ikan bard- n/ch y bevorens onder de gcmeene

V Barbara,diX.'\%ydmBa Viflchen by ons reeds al befchreven

,

maar
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Tkan

Pampus
ampus
ing

alajar.

maur deze vciTchild van de zelve invcrwe

zeer veel , om dat liy fchoon-Zee -groen

en blaeuw gemengeld van verwen , zoo

op 't lyf als aan de vinnen , en Piuper

van buiten -zoomen aan de boven en on-

der-vinnen , ook fchoon Zee-groen van

oog, citroen -geel en wit van appel, en

Purper en zwart van buiten -zoomen is.

De vin tegen 'c lyf is ook dicht 'er tegen

citroen-geel, rondom met witte flippen,

en verder Purper en zwart van banden

'erover. De [taart is ook Zee-groen met

een Purpren agter-zoom.

N°. 372. Doet ons den Ikan Pampus

JuKg Balajavj dat is , den Zeylenden Pampus-
Pampus f/ijch ücn. Deze is Goud-geel van kop,

Bahlar. ^" ^y^» ^^^ ^''^''^^ breede blaeuwe dwars-

bandcn met Purper -roodc lyften , van

welke de voorlle Purpre lyfl: zeer hoog

oploopt , makende met de bovcn-vin als

eenZeyl boven uit met een Purpren zoom
buiten om een Zee -groene breede band

van die boven -vin, die tot boven toe

krom om Purper en Zee-groen , wel ter

lengte van twee vingeren, na agceren toe

gebogen zynde , op en omloopt. En
verder is die vin Purper en citroen -geel,

en zwart van graaten j dog citroen - geel

van doorns , zynde ook zoo van boven-

zoom. De agter- boven -vin , die wat

rond oploopt , is Zee-groen, meteen
Purpren zoom , en zoo is ook die agter-

vin beneden , en de fl:aart, hebbende de

vin ook een Purper-rooden buitcn-zoom

,

hoedanig de ftaart rondom gezoomd is.

Het oog islicht-Zee-groen, lichtrood

van appel met een citroen -geele kring

om den appel , en een buiten -kring van

witte ftippen op het groen van 't oog

,

met een Zee -groene en roode fpitzc

ftreek, die van 't oog na denbekloopen,

regen een.

De vin tegen 't lyf, en die 'er onder

,

(die in 't midden een foode ftreep , en

zoo een buiten-zoom heeft ) is ook Zee-

groen , met een witten buiten - zoom
,

zynde Purper tegen 't lyf aan , en met
een witten band bezet.

De vin tudchen de voor en agter-

bcnedcn-vin is licht-rood (hoedanig ook
de breede zoom langs den rug , en de fchey-

band by de fliaart is) met citroen -geele

doorns met zwarte zoomen gefloten.

Het is een zeer lekkere , vette , en

Ikan

Gadja.

vafte Vifch.

N°. 373. Doet ons den Ikan Gadja
,

dat is, den Ol'tfants-Plfcb , zoo genaamd
na zync boven voor uitfteekende dubble

fnuit , zien. Deze is rondagtig
,

geel

van grond , en Purper van onder-zoom

,

en boven door een fynen zwarten gedekt.

Onder aan zyn bek is hy wat Purper
,

Zee-groen , en met witte flippen bezet.

Het oog is Zee - groen , wit van appel

,

en Purper van buiten - kring , loopendc

tuiïchen 't oog en den bek nogecn Pur-
pre llrcek.

Het geheel lyf is Goud-geel, waar op
zig de Zee -groene raiddcl-vin, met-die

'eronder, vertoond, hebberde tegcti 't

lyf een rooden band met witte flippen.

Over 't lyf ziet men
,

pas voor by de
middel -vin, een zwarte ftreep , en tuf-

fclien beide de zelve overlangs tot de
ugtcr- vin toe , zc\'cn roode klecne ovaalt-

jens met witte flippen rondom, ieder een

pink- bi eed van een Itaande.

De bovcn-vin is boven rood , onder
Zee-groen , zwart van doorns, met een
witte flip in 't midden , en verder loopt

deZee-groene vin, meteen Purpre zoom
agter om , tot beneden ter helft van den
buik , daar drie Hemels-blaeuwe doorns
zyn, voort.

Dit Vifchje komt zeer weinig voor

,

en valt zeer drooo en flecht.

N°. 374. Doet ons den Ikan Batoe

Jang ^fif'g Daan Merah , dat is , den

VYecmdenrOuden KUp-Fifch'Lxt'^ . Ditiseen
kleen Vifchje, met een Zee-groene wit-

geflipte baard, zynde fpits en Purper van
bek, Zee-groen van kop, rood van oog,
zwart en geel van appel , en zwart van
buiten -kring met witte fl^ippcn ; heb-
bende een Zee-groene wamme met roode
doornkens.

Het lyfis Appelbloezem. Allede vin-

nen , en de flaart , zyn geel , en zwart
van graaten. Boven heeft hy drie vinnen
als Bezaanen. Op 't lyf ziet men bene-
den de middel- vin agt, en 'er pas boven,
agter de kop, een wit bolleken, alle een

zwarten kring hebbende.

Het is een goet eetbaar Vifchje.

N°. 37f. Vertoond ons den Ikan Sul-

thdn, dat is, den Keyzers-Fifch. Deze is

dik, en geel en wit van bek. De kop is

wit-agtig, geel, en zwart met roode
tandekens onder aan de kop , die boven
aan licht-bruin, gelyk ook 't groote deel

van 't lyfis.

Het oog is Zee-groen , rood van ap-
pel , en zwart van buiten-kring. Van 't

oog loopt nog een dicrgclyke kring na de
ftaart , die weer tegen 't oog eindigd , om

,

en boven den bek loopt de kop wat op.

De rug is citroen-geel , vry breed , en
dan 't lyf beneden bruin, 't geen by den
buik merkelyk lichter van vcrw is.

De vin tegen 't lyfis Zee-groen , en
tegen 't zelve aan citroen-geel en Purper j

zynde de vin 'er onder ook Zee-groen.

Op 't lyf agter aan ziet men van de
ftaart af wat hooger op , als recht over

de middel - vin , een geele breede over-

langze band met een rooden boven- en een
zwarten beneden - zoom , en vier witte

bollen 'er op , met zwarte kringen op die

geelen band geteekend.

Ikan

Batoe

Jang
Afing,

Daan
Merah.

Ikan

S uitban.
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Iknn

Batoe

Jang
Maha-
Afing.
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De boven-vin isdonker-Zee-grocnmet tuflchen Puipre zoomen , en zvvarre ly-
Purpre doorns , hoedanig eene men ook ften Ihat, gefchciden. Verder is de ftaart
boven de beneden-agter-vin ziet.

De böven-agter-vin is Purper
,
gclyk

ook de beneden agter-vin ; dog de bo-

venfte hcefc een Zee-groencn en de onder-

fte een zwarten buiten-zoom. De fchey-

kring van de llaart is Zee -groen , en de

ftaart zelf Citroen -geel , met roode en

zwarte fyne ftreepen bezet. Het is

een zeer goede fmakclyke Vifch.

No. 376. Doet ons den Ikan Batoe

Jang Maha- ylfing.^ datisj den zeer 'vreem-

den Klip-Fifcb zien.

Het is een kleen lekker Vifchjc , heb-

bende als een OlTcn-kop, diens muyl
Purper-rood , gelyk zyn lyf boven don-

ker-bruin , en beneden witagtig is. De
kop loopt voor geweldig op.

De boven-vin heeft ook een zeer lange

Purpre boven uitllekende doorn , met
een Zee - groene boven -ly II. Verder is

die vin , nevens de andre , en de Itaart

,

geel , met zwarte graaten , en Purpre

buiten - zoom#n j dog de fteert verdeeld

zig in twee langwerpig ronde bladen.

^^en ziet by de buik ,
pas boven de

bencdenfte agter-vin , twee lange doorns

,

die donker -blaeuw van verw zyn , uit-

fteeken.

Ikan -N"- 377- Doet ons den Ikan Papocws
Papoewa Beti«a , dat is , het TVyfken van de Papoe-
Betica. j'^jg j/'ij'ch , die een wonderlyk fatzoen

heeft, befchouwen.

De bek is kleen , Citroen-geel , en voor

'er uit iteekt als een ronde Zee - groene

tong. Verder is de kop en 't lyf Ap-
pclbloezem, en wit gemengeld van verw.

Over den kop loopt van den bek af na

de middel-vin een Zce-groene llreep, en

daar van daan weer een andre tot tegen 't

oog aan , digt by 't welk zig van die

rtreep weer een andre , die ter zyden 't

oog oploopt, zien laat.

Het oog is Zee- groen , wit van Itip,

licht-rood en zwart van buiten -zoomen,
hebbende aan weerzyden nog een Ci-

troen-geele ftreek , die fpits uitloopt, en

over die ftreek na den ftaart toe , loopt

die eene Zee-groene ftreep henen.

De vin tegen 't lyf is geel, met zwarte

graaten, Zee-groen, en rood tegen 't lyf.

De boven-vm is Citroen-geel , lang en

Purper van doorns , hoedanig ook de

zelve beneden zyn. De boven-agter-vin

liopt wat op, bellaandcuitCitroen-geele

en Purpre banden , die met zwarte lyllen

gefloten zyn.

De onder - vin beftaat uit donker - Zee-
groene , en ook licht -Zee -groene ban-

ticn , hebbende Purpre zoomen met
zwane lyften.

De ftaart is van 't lyf gefcheiden door

een fchoone breede Zee-groene band, die

III. Deel.

geel, rood, en zwart van graaten.
Het lyf van deze Vifch loopt ontrent

de zes doorns , die aan de buik ftaan ,
met een fcherpe hoek uit , makende te
zamen met den kop en ftaart een drie-
hoek uit.

Deze Vifch is goed van fmaak j dog
zy valt wat droog.

No. 378. Vertoond ons den Ikan Ongoe jtan
BagoeSj dat is, den moyen Purpyen Vifch. Ongoe
Deze is wel een groote fpan lang , en Bagoes.

zeer lekker van fmaak.
Zyn bek (die zich vol roode tanden

vertoond is groot , van binnen Zee-groen

,

met een rooden wit-geftipten boven-zoom^
beneden rood. Citroen-geel, en Pui-per,
hoedanigc verwen zig veel, en met bree-
de ftreeken op den kop vertoonen ; zynJe
de roode alle wit geftipt > hoedanig een
Hemels -blaeuwe geftiptc ook van 't oog
na boven toe loopt.

Het lyf is voor aan geel, en naagteren
met een Purpere zeer breede dwars-band
met nog een Paarfche band 'er tegen aan

,

en dan aan weerzyden van die Purpre
band met een Hemels -blaeuwen wit-
geftipren dwars-zoom , waar van de voor-
fte tot tegen de doorns van de boven - vin
loopt, bezet.

De boven-vin is licht - Purper , met
zwarte lange doorns , en met een Zee-
groenen buiten-zoom , en pas 'er buiten
ziet men twee Purpre doorns, van welke
de eene beneden blaeuw , en met witte
ftippen langs een witten binnen-zoom te-
gen de zwarten buiten-zoom geteekcnd is.

De vinnen , en de ftaart , zyn geel ,
uitgenomen die onder de middel-vin , die
Zee-groen is, komen.
De vin tegen 't lyf is dicht 'er tegen aan

Purper met een band van witte ftippen.

De agter-vin boven en onder heeft een
rooden dwars-zoom met witte ilippen'er
over , en de onderfte vin heeft een Pur-
pren , dog de bovenfte eenfmallen zwarten
zoom.
De ftaart is door twee roode kringert,

vol witte ftippen , met zwarte buitcn-
lyften van 't lyf gefcheiden , en heeft ag-
ter twee Purpre kringen aan weerzyden,
en in 't midden een Zee-groenen kring

,

te zamen maar ecnen kring tot een fluit-

zoom uitmakende. Over 't lyf loopt ook
een fyne zwarte na boven-gebogen over-'
langzc ftreep van den kop af tot den ftaart

toe , hoedanig ook deze Vifch , onder
en boven gezoomd is.

N°. 379. Doet ons de frarje Krabbe Dg frae"e

zien. Zy is kleen i dog goed van fmaak, Krabbe.'

en fraey van verwen.

Het lyf is Orangie , met roode ftreep-

kens. De zes overlangze banden over 't

Nnn lyf
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Ikan

Tercloc.

Ikan

Süwati.

lyf zyn Hcmels-blaeuw,, met witte ftip-

pcn onderfchcidcii.

De pooten zyn Purper- verwig ,
de

knuillen Zee - giocn ; de pootcii der

knypers geel en rood , en de knypcrs zelf

mede zoo, dog met Hemclsblacuwe wit-

geflippelde boven- zoomen i dog 't deel na

de onderkant is met Zee - groene zoomen

bc7ct,

N°. 380. Geeft ons dch /kan Ba/oeTer-

cloc,, dat is, den zeer fracjen Klip-Fifch ie

zien.

'Dit gelykt wel een klcen Dolfyntje
,

zyndc in 't geheel van kop en lyf appel-

bbezcm, van oog, en vcrdrcteekening,

met een rift bladen op 't lyf, die wat Zee-

groen , en wat donker -agtig zyn, ver-

cierd

.

De vin onder 't lyf voor is Zee-groenj

de agtcrlle vinnen, en de twee- kluftige

ftaart, zyn donker-Zee-groenj maar tiif-

fchcn beide vertoond zig nog een kleene

gevlamde vin van Zee- groen en rood.

be doorns boven op denrug zyn kort, en

ïJemels-blaeuw. •

Het is een lekker aangenaam Vifchje.

No. 381. Zien wy den iLin Soivari^

of Cazttaris - Vifch. Hy is als een fpan-

N Baars van lengte, Zee-groen van kop en

lyf met fyne zwarte ruiten , hier en daar

met een rood en wit boUcken 'er in ge-

teekend.

De bek is rood , en geel en zwart van

zoomen 'er om , met een geelc en roodc

gebandeerde wamme , die met witte (lip-

pen aan de bovenfte der zwarte zoomen

voorzien is.

Boven by den neus ziet men ook een

rood bolleken, en pas 'er ter zyden, tuf-

fchen 't oog en 't zelve , nog een geele

ftrecb met witte flippen ,
gaande van den

ingebogen neus tot aan den bek.
]

Het" oog is rood , de appel geel met

een zwarten kring , en de buiten-kring,

uit witte {tippen beflaande, met nog een

roode en geele wit geflipte ftreek na het

einde van den flaart toe van 't oog afloo-

pcnde.

De fchey-band van den kop is Citroen-,

geel, hoedanig ook de rood -gedoomde

boven-vin , die vol lange doornen is, en

zig tot den ftaart toe uitllrekt.

Alle de vcrdrc vinnen zyn geel met

zwarte graatcn , hebbende de beneden-

agtcr-vin een Purpren buiten-zoom.

De flaart heeft mede zoo een buiten-

en een fchey-zoomj dog tegen de laatfte

is nog een binnen-zoom van witte flippen

geplaatll.

Het is een byzonder goede en fmake-

B-coc" ly^*" Vifch.

Tins;
'

N^. jSz. Geeft ons den Ikan Batoe
Öngoe , ^an" On^oe Boelan Bahroe Ekor-nja , dat

Bahroe 'S, %n PnrprenKlip-Fifch; ivelkcrsftaart

Fkor-nja.a/J cea menwe Maan z-ertoondy te zien.

Hy is rood van bek en Zee - groen van
zoomen 'er om , met witte (lippen daar
op. De kop is appelbloezem met ver-
fcheide geelc llrecpen oVer malkandrcn
loopende.

Het oog is donker- Zee-groen , rood
en wit van appel , zwart van buiten-kring

,

hebbende cenige witte Hippen langs de
binnen- kant na agteren toe. Boven aan
tegen den kop ziet men twee Zee-groene
kleene vlekken met Orangie buiten-
zoomen.

Het lyf is fchoon Purper , hebbende
vooraan twee brecde lichte Zee-groene
dwars-banden , zynde verder vol zwarte
ruiten over 't lyf tot aan den ftaart toe ge-
teekend.'C''f ly] r;y

De vin tegen 't lyf is als een rood vlag-

getje met een Citroen -gcelen zoom aan

drie kanten , en rondom daar ook met
witte flippen bezet, beneden na de zyde
van den kop wat Hemelsblaeuw zynde.

De vin 'er beneden is geel en zwart van
graaten.

De boven -voor -vin is geel met roode
doorns, en met een zwarten buiten-zoom.
De agter- boven -vin is als een geelQ. Be-
zaan met zwarte graaten $ dog met een
groote roode doorn Voor aan , hebbende
een roodcn , en zwarten buiten-zoom,
en een Zce-groenen beneden , en even zoo
is ook de bencdenfle agter -vin j dog pas

boven den Zce-groenen zoom , langs 't lyf,

ziet men nog een zoom van witte itippen.

De üaart is met een zwarten fchey-band

met witte flippen van 't lyf afgezonderd,

zynde verder rood met zwarte graaten,

en agter aan een leggende Hemels-blaeu-

we zwart-gezoomde nieuwe Maan , met
witte wolken 'er op, vertoonende ; dog
op den ichey-zoom , tuflchen die nieuwe
Maan, en het roode van den ftaart, isnog

een zoom van witte ftippels.

I Het Vifchje is dik van kop , en bol

vnn lyf, hebbende als een Papegaeys-bek.
Ook is 't zeer goed van fmaak.

No- 583. V^crtoond om ócn Ikan Toe-
jj^jn-

lornho Bcrtandoc Di Moeloct-nja , dat is , Toe-

de Donskens-Fifch met Hoorens in zyn bek^ tombo

hoedanige twee Hcmels-blaeuwe van mal- ?"'ï^*

kandren afftaande zig in de zelve , die Mocloet-
kleen , rood

,
geel , en wit geflipt is, nja.

vertoonen.

Hy is v/at ingebogen , en kort gedron-

gen van kop , dik en by na rond van lyf

(dat Zee-groen en bruin gemengeld is)

en Zee-groen van oog, dat een rooden en
witten appel en een zwarten buiten-kring

heeft ; dog aan wccrzydcn van 't zelve

vertoond zig een geelc llree'c , met een

rooden wit-gefliptcn zoom na den kop, en

met zoo een zwarten zoom na den ftaart toe

geteckend.

Ontrent het oog vertoond zig ook een

ver-
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verkeerde roode nieuwe Maan , en pas 'er

beneden de middel-vin , die donker-Zee-
- groen met een rooden buiten-zoom, zyn-

de tegen 'tlyfOrangie, zwart gezoomd,
met een rooden wit-geftipten band. De
vinnen 'er onder zyn ook zoo Zee-groen.

De boven - voor - vin is kleen , Zee-

groen , en met twee roode lange doorns

bezet. De agter-vin is groot, wyd, en

rond na den ftaart toe uitloopende, rood

van zoomen
,
geel van grond , en zwart

van graaten , hoedanig ook de beneden-

vin agter is. Langs 't lyf loopt boven en

onder een breede zoom.
De fchey-band van den ftaart is rood ,

en een donker-Zee-groenc 'er tegen aan

,

waar na zig een deel van den ftaart als een

zwarte band met een roode lyft , en

dan verder donker- Zee- groen vertoond

,

hebbende een rooden ingebogen fluit-

zoom , halve Maans-wyze , en ter zyden

fyne zwarte zoomen. Dit Vifchje werd
niet gegeten.

.. N°. 384. Doet ons den Ik.w Bagoe-

Bsgoe- ^^*'Zt dat is, den Berg-Vifch ^ zoo na een

iiong. Zee-groenen berg , die hy vertoond
, ge-

naaifld zynde, zien. Hy is met zulk een

lof-werk van bladen, aan zwarte ranken,

en met eenige Hemels- blaeuwe doornen,

die hy op zyn rug heeft bezet, zyndedit

bergje al vry fteyl oploopende.

De Vifch zelf is kleen en Lood-vervvig

van grond op zyn kop en lyf

Op den l<op ziet men voor aan, boven
ontrent het oog, twee kringen van witte

flippen tegen malkandren , en de eene

200 tegen 't oog aanftaande.

Hy is dik van neus , die zwart ge-

ïoomd, gelyk ook de bek van buiten is.

Het oog is rood , de appel zwart en

wit , en de buiten-kring zwart met witte

flippen 'er op. Beneden 't oog vertoond

zich als een deel van een geel en zwart
rad met eenige vellingen , die tegen 't

oog aankomen , op welk geel van dit

rad zig witte flippen vertoonen.

De bek is van binnen rood , met een

gcelen omtrek , hoedanigen ftreep met
witte flippen , en eenig rood 'er by , men
ontrent de wamme verneemd.

Tegen 't middel -lyf ziet men twee
geele vinnen met zwarte graaten , hoe-
danig ook de agter-vin beneden , en de
ttaart , hebbende beide een Purperen bui-

ten-zoom, en de ftaart ook zoo een fchey-

2oom tuflchen 't lyf, geteekend zyn j dog
iets boven de agter-vin ziet men nog een

zeldzaam Hemels - blaeuw , Citroen-

geel, en rood vinneken , hebbende bin-

nen in langs 't rood en geel eenen zoom van

witte flippen , en deze vin vertoond als

de gedaante van een vrugt met een rood
blad 'er aan.

Op 't Lood - vcrwig lyf vertoonen zig

zeventien korte witte verkeerd - ftaande

doorns, met 't fpits na beneden , en bo-
ven als met een zoom van ftippels , die

ecnigzins in reyen ftaan j dog na de ftaart-

kant in getal verminderen , onderfcheiden.

Langs den rug loopt ook een Zee-
groene, dog voor aan eenfmalleCitroen-
geele zoom. De buik is dik , en puyic
beneden wat uit.

Het is een goed Vifchje , én ftnakelyk

om te eeten.

N°. jSf. YyotX. om ditn Ikan Bibir Qan- Ikan

tong^ dat is , de Hang- Lip ^ een Vifch ,
Bibir

die na zyn hangende dubble geele en G*"'o"g»

Hemels- blaeuwe lip zoo genaamd is , zien;

Deze is verder boven Purper - rood , en
beneden Hemelsblaeuw van bek , dog
agter in geel.

Zyn oog is ook Hemelsblaeuw , de
appel rood en wit met een zwarten kring,
en de buiten - kring ook zwart met nog
een binnen- kring van roode ftippen'erby.

Pas onder 't oog , en wat 'er buiten j

na voren toe , ziet men een geele rood
geftipte en krom - gebogene ftreek , die

tot onder den bek henen loopt.

Het lyf, en de kop, is Lood-verwig

j

dog boven wat donkerder.

De vin tegen 't lyf, gelyk ook die 'er

onder, is Zee-groen, en tegen 't lyf met
een rooden band geteekend.

Boven langs den rug, van' den bek af ^

loopt een breede geele ftreek met een
fmallen rooden zoom , waar op men voor
aan, by den neus, vier Hemels - blaeuwe
en witte doorns ziet , hoedanigen lange

zig onder tegen den breeden Citroen-

geelen zoom van den buik ook vertoond.

De agter-vinnen zyngeel, met zwarte
graaten. De bovenftc heeft voor aan een
grooten Hemels-blaeuwen doorn,een bree-

den Zee-groenen buiten-zoom , en in de
plaats van een onder-zoom roode fchrap-

kens.

De onder- vin heeft een Purper-rooden
buiten-zoom , en een fynen zwarten langs

de buik. De fchey-band van den ftaart is

Hemelsblaeuw met witte ftippen.

Verder komt tegen die Hemels-blaeu-

we fchey-band nog een roode , en daar

tegen nog een van roode fchrapjens.

De twee-kluftige ftaart zelf is Citroen-

geel ( als de agter-vinnen ) met een Zee-
groenen buiten-zoom , en een rooden van
binnen 'er nog tegen > dog ter zyden met
fyne zwarte zoomen bezet.

Het is mede een goed fmakelyk Vifchje.

N°. 386. Doet ons den Ikan Terbaris ^ .,_

dat is, denGeflreepten Fifch ^ zien. Deze Terbariiï

is als een gemeene Baars , zeer aangenaam

van fmaak, en byzonder vaft van Vifch.

De kop en 't lyf zyn boven bruin ,

dog beneden Zee-groen. Op den kop
vertoonen zig eenige geele ftrccken ,' als
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mede een Hemels - blaeuwe in 't midden,

met een roode 'er tegen aan, en alle deze

ftreekcn hebben ook witte Hippen , zom-

mige na den buiten , andere na den bin-

nen-kant.

Tunihen de middel - vin , en de wam-
me (die rood , wit gebandeerd , en geel

en zwart na den binnen-kant gezoomd is)

ziet men nog een geele flreek , met een

rooden binnen-zoom met witte flippen 'er

op geteekend.

By het oog (dat Hemelsblaeuw, wit

van appel, en rood van buiten -kring

met witte flippen is , en dat nog een

zwarten fynen buiten -zoom heeft) ver-

toond zig na den fnuit-kant een Hemels-

blaeuwe bol , en van de andre kant van

't oog loopendrieZee-groenebreedeover-

langze flreepen, met twee bruine 'er tuf-

fchen in , waar van de benedenfle wat
lichter van verw is.

De middel -vin is geel, en Hemels-

blaeuw , met witte fchrapkens tegen 't

lyf } dog die 'er onder is , vertoont zig

Zee-groen.

De boven -vin is voor fchoon- Zee-

groen , vol Purper-roode doornen , die

langs den rug een witte flip op ieder heb-

ben j dog de doorn boven de agterfle

beneden-vin is Hemels-blaeuw. De ag-

ter bovenfle-vin , en ook de benedenfle

agter-vin , zyn geel met Purper-roode bui-

ten-zoomen.

De flaart is door een Hemels-blaeuwen

band met witte flippen gefcheiden, zyn-

de de zelve geel van grond , zwart van

graaten , Purper - rood van zoom agter ,

en ter zyden zwart, en fyn van zoomen.

Op den flaart vertoonen zig elf bolle-

kens , digt by den flaart twee rood, en

een Hemels-blaeuw met witte flippen
,

dwars naafl malkandren , en daar boven

vier, eerfl een blaeuw , een rood , een

blaeuw , en dan weer een rood , in zoo

een dwars - rey , en daar boven nog zoo

een rey van vier, begi nnende met een rood

,

en eindigende met een blaeuw bolleken.

Ikan N°. 387. Doet ons den Ikan Saivoe
,

Sawoe. dat is, de Anker-Fifth ^ hebbende in zyn

bek een groot Purper-Anker , of wel zoo

een dregge met Zee -groene buiten -zoo-

men, befchouwen.
Het is een kleen Vifchje , hebbende by

den bek twee geele vooruitflekende tan-

den met Zee -groene buiten - zoomen
,

waar van de onderfle verder doorgaat , om
den kop van 't lyf tefcheiden, zyndedaar

ook met witte flippen bezet.

De kop, en 't ganfch lyf, is Citroen-

geel. Het oog Zee - groen , zwart en

wit van appel, en ook zwart van buiten-

kring.

Al de vinnen zyn Purper , gelyk ook

de Haart i dog die tegen 't lyf heeft een

Zee-groenen band met flippen, en detwee
boven - vinnen hebben zwarte doorns ,
waar van ieder eerde een zwarten en een •

Zéc-groenen zoom tegen een heeft. De
flaart heeft ook een Zee-groenen geilipten

fchey-zoom tufTchen twee zwarte lyllen,
in 't midden nog een fynen ook wit gcflip-

ten zwartendwars-zoom, een Zee-groenen
fluit -zoom, en aan weerzyden zwarte
zoomen.

Het lyf, dat geel is , heeft twee fyne
zwarte overlangze flreepen, waar door 't

zelve in drie deelen verdeeld , en verder,

door blaeuwe d wars-banden in ieder deel

als afgeperkt werd , in ieder van welke
perken een Purper bolleken met een
witte flip in 't midden is.

Het is een flegt Vifchje om te eeten ,

alzoo 't wat droog valt.

N°. 3S8. Vertoond ons het Krabbetje Het
met bullen. Dit is kleen , werdende niet Krabbct-

gegeten , om dat men het voor vergiftig J^ ™"
houd. ''°^«°-

Het lyf is geel-agtig , van binnen met
een langwerpig overlangs fmal ovaal ,

dat Zec-groen is , met een wit flangetje

dat 'er over heenen loopt , en 't ^een
rondom een Hemels-blaeuwen wit-geflip-

ten zoom heeft , bezet. Aan weerzyden van
die zoom heeft men vier Purpere bolle-

kens mee witte flippen in 't midden, aan
welke agt bollekens men dit Krabbetje
kend. Boven , tuflchen de roodc wit
geflipte oogen uit , komt een Zee-groen
grafnaaldjc met witte flippen, en zwarte
zoomen.
De pooten zyn Purper- verwig , vol

witte flippen , en op de knuiilen met
een Hemels - blaeuwe geteekend. De
einden der pooten zyn ook zoo van verw }

dog die pooten , waar aan de twee roode
aan weerzyden wit-geflipte knypers zyn,
doen een fchoone vertooning van een
geele, roode, Zee-groene en roode,
geele , Zee - groene en roode bol , die

gelyk als bands-gewyze tegen een flaan
,

en ieder een witte flip in 't midden heb-
ben. Daar na volgd 'er een roode wit
geflipte geele fchey - bogt van 't voorfle

en middelfle deel van die poot , en dan
komt 'er een lang- wei pig-rond met zwarte
zoomen, zynde voor aan het dik fle, met
een geele flreep, en weer drie witte flip-

pen 'er op , in 't midden , tegen welke
aan zich de knypers vertoonen, geplaatfl.

N». 389. Doet ons den Ikan Batoe Ikani

JangBaboenga^ dat is, den gebloemden Klip-
, '°^n .

Fifcbzxen. Een kleen Vifchje, dat rood, {,oenga."

en geel van bek , wat ingcbogen van neus

is, en een weinig daar na weer wat op-

loopt , hebbende een zeer donker - Zee-
groen oog, meteen wicteflipin 't midden
een zwarten buitcn-kring, en witte flip-

pen daar op , hoedanige via Zee-groene

Jcleene



Ongemeene VISSCHEN van AMBOINA. 469

Ikan

Porot

Bacgkac.

lekene vlekken met witte flippen men
ook op 't lyf ziet , twee aan ieder zyde

van een zwarte fyne ftreep , die over 't

lyftot aan den Haart loopt
,
gefchikt zy nde.

De kop , en 't lyf , is fchoon Purper-

vérwig •, dog by 't oog ziet men 'er pas

beneden agter tegen 't hoofd een vlek ,

die wat lichtei'is.

Alle de vinnen, endeftaart, zyngeelj

dog die tegen 't lyf heeft een band van

witte flippen tegen 't zelve. Die tegen

't lyf en de onder -vinnen , gelyk ook de

flaart, zyn zwart van graatcn.

De boven -vin is vol zwarte doorns
,

die boven aan weerzyden omgekruld zyn,

en buiten den Zee -groene buiten -zoom
komen. Ook is die vin Citroen -geel.

Langs den rug , en buik , loopt een Zee-

groene zoom.
De flaart vertoond als een kleen wa-

pentje , zynde onder in een bloed-roode

kleene vlek, daar na een gecle grond met
zwarte graaten, dan in 't midden een fy-

ne zwarte zoom met witte flippen , en

verder is hy^ee-groen , vertoonende als

een breede halveMaan j rondom met een

zwjrten zoom bezet. Het is een lekker

Vifcbje.

N°. 390. Zien wy den Ikan Porot Ban-
kac , dat is , den Dikbuik. Een lekkere

en vette Vifch. Deze heeft een kleene

Purperen Hemels-blaeuwen en geelcn bek,

die , even als de kop van een Olifant
,

boven oploopt , tuflchen den bek en die

hoogte boven wat ingebogen zynde.

Op den kop, die, gelyk het geheel lyf.

Purper- verwig en dik is, vertoond zig,

pns beneden het oog, eenHemels-blaeuwe

vlam , en zoo een bolleken 'er nevens, bei-

de met wat wit gemengeld zynde.

Het oog is geel , de appel rood , met

een witte flip , en debuiten- kring Hemels-

blaeuw. De fchcy-zoom van den kop is

Citroen-geel, en pas daar onder ziet men
een Zee-grocne breede, dog fmal uitloo-

pende flreek , drie hoeks-gewyze, heb-

bende een Citroen - geelen buiten- en een

zwarten binnen- zoom.
Midden over het Purper lyf loopt een

overlangze breede witte ftreep , met een

fyne zwarte na den rug toe 'er tegen aan,

in 't midden van welke witte ftreep men
een overdwarfch Hemel -blaeuw wit en

rood vlammeken met een geelen bol en

een breeden rooden buiten-zoom, gelyk

men daar naart, al lager naden ftaart, op

die zelve ftreep nog zoo een vlammeken,

en nog zoo een bolleken , dog met zoo

een binnen-zoom , verneemd. Hyisdik
van buik, en meeft rond van lyf.

De vin tegen 't lyf is donker -Zee-

groen met zwarte graaten , en met een

Citroen- geelen band tegen 't lyfaan bezet.

Pas 'er boven ziet men twee halve He-

mels - blaeuv/e kringen met witte ftippen
boven malkanderen zoo , dat zy in 't mid-
den tegen een komen, ftaan.

De boven-vin, die zeer groot en rond
zig , van den kop af tot den ftaart toe,
vertoond, is fchoon Zee-groen met fyne
zwarte graaten, en met een roode buiten-
en een Citroen-geele binnen-zoom , tegen
welke laatftc nog als een binnen -zoom
van roode flreepkens komt. De beneden-
vin , boven welke zig een Hemels-
blaeuwe tand vertoond , is even eens van
verw en van

vin , dog kleener
,

kens beneden

zoomen , als de boven-
zonder roode flreep-

, en rood van graaten.

De fchey-band van den ftaart is blaeuw
met witte ftippen, en de ftaart zelfgeel,
met roode flreepen , een roode agter-

zoom, en met zwarte zyde-zoomen.
N".

Manis
,

jpi. Doet ons den Ikan Hitam
dat is, de Bruine -Fifch zien.

Ikan

Hitam
Hy is kleen van bek , die Citroen - geel Manis.

van binnen , en Zee-groen van zoom is,

hoedanig zig ook de kop onder , met
een roode ftreep 'er tuftchen beiden, ver-

toond.
Het oog is Zee-groen , beneden met

"

een Citroen - geelen kring , en met een
rooden appel, die een witte ftippelheeft.

Beneden 'toog vertoond zig op denbruine
kop , een verkeerde halve Maan , die

Citroen-geel van grond , en waar op nog
zoo een roode is. De fchey - zoom van
den kop , die pas boven de neus wat in-

gebogen is , en dan fchuins oploopt , is

Citroen-geel.

De kop , en 't lyf van deze Vifch zyn
donker-bruin, met fyne Orangieaan een
gefchakelde trekken , als een marmering

,

die 'er overhenen gcbragt is.

Midden over 't lyf, van den kop af tot

den ftaart toe , loopt een breede witte
ftreep } en onder tegen den buik aan ziet

men wat Zee-groen.

De boven-vin, en de andre vinnen al

te zamen
,
gelyk ook de ftaart zyn geel;

dog de boven-vin heeft zwarte graaten,
en een rooden buiten-zoom na den kop toe.

De vin tegen 't lyf is 'er tegen aan Zee-
groen , met een rooden wit geftiptenband.
De vin pas 'er onder is rood en wit tegen
't lyf , en de agterfte vin heeft een He-
mels-blaeuwen buiten-zoom , met een
zoom van witte ftippen , en dan nog een

rooden daar tegen j dog dit maar vlak na
de buiten zyde , zynde op de zyde alleen

Hemels-blaeuw van zoom.
De fchey - kring van den ftaart is breed

en Zee-groen , tegen welke nog een

band van witte ftippen , en dan nog een

fyne roode, aan komt.

De ftaart is geel met zwarte zyde-

zoomen, en een rooden zoom agter. Het
is een zeer goede aangename Vifch.

Nnn 5 N°. jpa.
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N». jpi. Geeft ons deZee-Snip te zien.

DeZce- p^g^ Vil'ch , die diergclyken fcherpen
^'^'

lange bek heeft , die Hemclsblaeuw van

buiten , rood van binnen , en vol zulke

tanden is

Het lyf is bruin , en met een fyne

Orangie teckcning , even eens als de vo-

rige Vifch
,

gecierd. Het oog is geel,

rondom met witte en roode ftreeken , en

dicht 'er by een roode en witte fyne halve

Maan geplaatft.

De boven -vin is breed , wat donker-

graeuwer , vol fyne zwarte graaten
,

en vol roode bollen , met witte Hippen

in 't midden, zynde hieren daar tulTchen

die graaien, daar de vin fmal is, een, en

daar zy breed is twee, drie en vier bolle-

kens ingezaaid , hebbende deze vin boven

een fynen zwarten en graeuwen, en bene-

den een fynen Citroen-geelen zoom.

De vin tegen 't lyf, en de ftaart , zyn

Citroen - geel , met zwarte graaten , en

rood tegen 't lyf. De beneden -vinnen

Zyn Purper- agtig en wit ; en boven de

voorlle vin vertoonen zig tweeltrooken,

ieder een groote vinger lang, eneenllroo

breed, beltaande uit twee Itreepen tegen

malkanderen , van welke de buitenlle

Hcmelsblae'uw, en de binnenlte rood is.

De fchey-band van den Haart is rood

,

en een witte daar agter. Ook ziet men
een weynig 'er boven zoo een roodcn en

witten band daar tegen aangekeerd Haan.

De twee-kluftige Itaart is geel , met
zwarte graaten en zoomen bezet.

Het is een zeer lekker Vifchje.

De Een-
^°' ?^5' Vertoond ons den Eenhoorn

,

hoorn. 5^0" na eenOrangien ftompcn boven voor-

uitftekenden hoorn , voor aan met vier

roode en witte banden tuflchen zwarten

zoomen bezet ,
genaamd.

De Vifch heeft een kleenen bek , die

Orangie van binnen, en zwart , wit, en

rood van zoomen is.

Het oog is rood , en Orangie van

kring , met nog een witten Hemels-
blaeuwen , en nog een rooden 'er om

,

zynde zwart van appel met een witte (lip.

De fchey-band van den kop is Orangie,

boven met witte ftippen aandeeenekant,

en aan de andre met een witten , en een

rooden zoom ; dog beneden is zoo een

•witte en roode binnen - zoom met roode

fchrapjens op 't Orangie.

Ook ziet men in 't midden van den kop
een roode en geele vlam tegen malkan-

kandren, die een lid van een vinger lang

is, zich vertoonen.

De kop, en 't lyf, zyn donker-fchoon-

Zee-groen. De vin tegen 't lyf, en 'er

onder, is Citroen-geel , met zwarte graa-

ten , en Hemclsblaeuw, wit , rood en zwart

gebandeerd tegen 't lyf Op 't lyf onder

ziet men twee korte roode dwars-ftrce-

pen , en een witte 'er boven op , en tuA
fchen beiden 'er in een roodruitken, met
witte bovcn-zoomen bezet.

De boven-vin is Orangie , breed uit-

ftaande , met lange roode doorns , met
een Hemels -blaeuwen buiten -zoom, en
een breede Orangie onder langs den gehec-
len rug.

*

De onder -vin agter is ook Orangie
met fyne roode doorns , en zwarte zoo-
men.

De ftaart heeft een Hemels - blaeuwen
fchey - band met witte ftippen , waar na
een kleen Orangie ftreekje , en dan een
roode verkeerde breeder band, metroode
fchrapjens 'erboven, daar tegen aan komt.
De ftaart is aan de kanten rondagtig,

Citroen - geel , zwart van zoomen ter

zyden -, dog rood van agter -zoom , die

half Maans-wyze ingebogen is.

Het is een goede vette Vifch.

N°. 354. Vertoond om de Dreg-Dolfyn. De Dreg*

Een Vifch , die als een zwarte wit-over- Dolfyn.

langs geftipte dreg voor aan tegen zyn
bek, en welke aan weder- ^;yden twee
kromme haaken heeft.

De Vifch is rood van bek , Hemüs-
blaeuw van oogen , met een kring van
witte ftippen daarom , en dan nog een
zwarte en een roode kring daar weer
buiten om , hebbende een Zee -groenen
appel met een zwarten kring. De kop is

geel-agtig. •

Het geheel lyf is ook zoo van verwj
dog als in drie deelen overlangs verdeeld

,

en dan is ieder deel met zwarte gebogen
banden als afgeperkt , voor aan dicht by
de oogen i op den rug, is eenkleencvinj
een veel grooter tegen 't lyf boven , en
op 't lyf ontrent den ftaart 'er nog een ,

dog kleener. Beneden zyn twee vinnen,
zynde alle de zelve Purper -verwig met
zwarten graaten , hoedanig ook de ftaart

is , die een Hemels - blaeuwen en wit-
geftipten fchey- zoom, hoedanig ook de
agter-zoom is , heeft. Hei is een zeer

goede Vifch , die zeer blank en vaft

van Vifch , en ontrent een goede voet
lank is.

N". 39f Doet ons den Ikan Bermoe- r^n
fey^ dat is, denFifchmet den Knevel-Baard Bermoe^

zien. f^y*

Hyiskleen; dog egter goed van fmaak,
Zee-groen van bek , en oogen , die een
witte ftip hebben. De kop heeft een
rooden wit-geftipten fchey- kring. Verder
is de zelve, en 't lyf, Loodverwig,
De kop is byna , als die van een Zee-

Hond , met twee lange geele Knevel-
Baardekens voorzien.

Het lyfis bezaeid metOrangie-geeleboI-
lekens, en met vier Zee-groene grooter bol-

len met witte ftippen rondom van binnen,

en voor aan met zoo een Zee-groen ver-

keerd
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keeid half Maanken , hebbenJe die een t

zwarten buiten-kring , bezet.
|

Al de vinnen zyn Citroen-geel, en die

tegen 't lyf heeft daar een Purpre b.md.

Aan weer- zyden van den kop ziet men twee
lange agter- uitgaande witte en Hemels-
biaeuwe doornen met zulke bollekens 'er

op j welke doorns wel fmallc Olifants-

tanden gelykcn.

De ihiart , die door een Zee -groenen

band met witte Hippen 'er op, van 't lyf

gcfcheidenis, vertoond zig Purper, zwart

van graaten , en ook zoo van zoomen.
No. 59(5. Doet ons den Ikan Soivanggi

Sowan'"- J^^'^S Biroe , dat is , de blaeirjoe Tooier-

gi jang" P'ifcb , die om zyn kwade naam van den
Bitoe. Inlander niet gegeten werd j hoewel hy

anders goed van Imaak is, befchouwen.

Hy is groot, en Citroen-geel van bek

,

meteen Hemels-blacuwen. Purpre en wit-

geiliptcn zoom,cen Zee- groenen 'er tegen,

en cenPurpren band 'er dwars overhcnen.

Ook ziet nicn aan weerzyden een Purprcn

doorn ftaan.

, De oogen zvn Zee-groen , wit van ap-

pel. Citroen -geel van kring om 'c oog,

en dan nog een fynen zwarten buiten-

kring "er om. Tegen den zelve ziet men
boven en onder roode wit-geftipte ftree-

pcn.

Over 't lyf loopt een Hemels - blaeuwe

llreep met witte ihppels.
/'- De kop, en 't lyf, is Lood-vcrwig ;

dog 't laatltc vol donker Zee -groene

fchubben met zwarte zoomen. Al de

vinnen , en de ftaart , zyn Citroen - geel

en zwart van graaten. Dog de vin tegen

't lyf is Hemels -blaeuw , en met een

band van witte Hippen , en dan met nog
een zwarten , en een rooden band voorzien.

Onder de bcnedenlle vinnen ziet men aan

"wccrzyden een doorn, die geel,~~Purper,

on wit gebandeerd is. De ftaart werd
door een rooden wit-geftipten band van 't

lyf gefcheiden.

Ikan . M°- 197- Geeft ons den Ikan Batoe
^ixot^ir Babintang^ dat is, deGcJterde Klip-Fifch,
bintang.

te zien.

De bek is Orangic van binnen, donker

Zee-groen van buiten -zoom, het oog
ook donker Zee-groen , en Orangie van

appel ^ hoedanig van verwen ook de fchey-

band van den kop is , hebbende een bin-

nen zoom eerft van witte flippen , daar

na een Citroen -geelen , en dan no^ een

zwarten , waar tegen aan zig twe,e Zee-

groene fmallc bladen vertoonen.

De neus van den Vifth is wat dik
,

eenigzins ingcbogcn, en dan wat oploo-

pendc, hebbende de rug en buik , waar
aan men by de voor -vin wat Hemcls-
blaeuw, en tun'chen beide de onder- vin-

nen wat Zee-groen ziet, fyne zwarte

zoomen. .

NvanAMBOïNA. 47.1
De kop, en 't lyf, is donker -rood

xynde hcc laatltevol donker-Zee-groene
bollekens bezaeyd.

De boven - vin is breed , Goud - geel

,

met een breede roode buiten -zoom , en
met fyne lange doorns bezet. Al de an-
dre vinnen zyn ook geel , met zwarte
graaten j dog die tegen 't lyf heeft een
Zee-groenen witten gellipten band tegen't
lyf} hoedanig ook de ichey-band van de
itaart, die ook zoo eenagter-zoom, dog
zwarte fyne zyde - zoomen heeft , is.

Hj vertoond zig langwerpig rond , en
heeft onder aan tuftchcn de zwarte graa-
ten in eenige roode llreepkens ftaan.

Het is een zeer goed en lekker
Vifchjc.

No. ^98. Doet ons den IkanCecatoeba
ji-^^

Tcrnate
^ dat is , de Ternataanfibe Caca- Cacaióe.

toeha- Fifcb , zien

.

ha Tct-

Hy is ontrent een fpan lang , geel van
*'*'^'

bek, die zig als een Papegaey's bek vtr-
toond , en rood en wit-gez.oomd is.

De kop is boven Wit, onder donker-
Zee-groen

, hoedanig ook 't ganfch lyf,
dat in 't midden bruin -gewolkt is ; do"
onder is de buik , en boven de middel^
ftreek van den rug, bruin .met witte ader-
kens 'er door henen gemarmerd.
De oogen zyn geel , de appel rood,

de buiteii-kring zwart , en pas 'er boven
doen zich vier Zee-grocne doorns op.
De fchey-zoom van den kop is rood en

wit gemarmerd , hocdanigcn ftreek men
ook van den bek af na den beneden -kop
loopcn ziet.

Al de vinnen zyn Citroen - geel , en
Purper van buiten-zoom , hoed'anig ook
de middel - vin tegen 't lyf is , hebbende
een witten en zwarten band.
De fchey-zoom van den ftaart beftaat in

drie banden, waar van de eer fte Orangie,
enfmal, de tweede Purper, cnwatbree-
der , en de derde rood , en wat fmaller
als de tweede , is , en deze alle hebben
zwarte zoomen.
De ftaart is Zee-groen, met overlang-

ze bruine Zee -groene banden , de agter-
zoom is Purper en zwart van zoomen

,

ook zyn beide de zyde-zoomen zwart.
Het is 'een zeer goede Vifch , die zig

zeer wel eeten laat , byna van fmaak als

een Harder zynde.

.
N°. 339- Geeft ons den Ikan Gigit ii„n

Gadja , dat is , den Fifcb met OUfants- Gigit

tanden, te zien. Dit Vifchje is lekker ,
Gadj»,

bol en rond van lyf. Purper-vcrwig over
den geheelen kop en 't lyf j dog van 'c

einde der boven-vin by deitnart, rondom
tot aan de onder-vin aan den buik, loopt
een breede Hemels-blaeuwe zoom.
De bek , en kop , is als die van eer»

Papegaey , vry wat dik en breed , het
oog Hemels-blaeuw , wit van appel , en

rood
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rood én zwart van kringen. Van 'c oog i

eens, als die vinnen j vertoonendc zig alj

loopt na den bek toe ecu Hemels- blaeuwe I
een leggende haU-e i\1aan j en de fchey-

geltipte kring , hocdanigenfchey- kring band des zelfs is Purper.

Ikan Be-

roinbic.

geltipt - ^- A-
met roodc fchrapjens men binnen in den

kop heeft.

Aan weerzyden gaat uit het lyf een

lange Hemels -blaeuwe en zwarte doorn

of tand , met een fyne witte ftreep in 't

midden ,
gelykende wel na dunne Oli-

fants-tanden ; dog zy zyn recht.

Op 't lyf ziet men zeven Zee -groene

vlekken van verfcheide gedaanten, en de

twee onderfte vertoonen zich gevlamd.

De boven -vin is Citroen -geel met

donker-blaeuwe doorns. De vin tegen 't

lyf, en die 'er onder , is geel en zwart

van graaten , dog Hemelsblacuw tegen

't lyf.

Boven ziet men in 't midden een fmalle

hooge vin op zig zelven , die rood is
,

met een Hemels-blaeuwe Itreep in 't mid-

den, en met een Zee-groenen buiten-zoom

.

Daar na volgd de agter-vin , die Purper

en geel, met zwarte zyde-zoomcn, hoe-

danig ook de agterlle onder-vin is } dog
lulTchen de beide onder-vinnen ziet men
van den Hemels- blaeuwen zoom langs den

buik, een Hemels-blaeuwe itreep met
een rooden binnen- en een zwarten buiten-

zoom afhangen.

De ftaart is van gedaante als een Hart

,

geel van grond, met roode zwarte flrce-

pen 'er op , en Purper- rood van buiten-

zoom.
No. 400. Doet ons den Ikan Beromf^ac,

dat is , den Gegolfdcn Fifch ^ zien. Een
heerlyke vette en groote Vifch , zynde

wel anderhalve voet lang , welkers bek

geel , onder en boven Purper , en als die

van een Vogel is.

E,en gedeelte van den kop, waar op 't

oog (laat , is tufichén den geelen en rofTen j

dog boven is de kop ,
gelyk ook 't boven-

lyf, Zee -groenagtig met bruine brecde

golven , zynde 't beneden - lyf wit met
zulke golven , en met een fyne zwarte

flrecp van 't bovcn-ly f afgezonderd.

Het oog is groot , Purper , Citroen-

geel van appel met een roode Hip en zwar-

ten kring 'er om , en met een brceden zwar-

ten biriten-kring om 't oog.

De fchey-kring van den kopisCitrocn-

gccl, hoedanigeii ilfeek men nog hier en

daar op den kop beneden ziet.

De vin tegen 't lyf is als een Palet
,

licht Zee -groen, met donkerder Zee-

groene banden, en met een Purprenband

ïegen 't lyf aan.

De vin 'er onder is ook zoo van grond

en banden, hoedanig ook de agtcr- vinnen

zyn , hebbende beide zwarte zoomen j

dog de bovenlte heelt ook Zee-gröene en

zwarte fraanje.

De ftaart is van verw en banden even

De voor-vin boven is licht Zee-groen,
en vol lange zwarte doorns ; hcedani-
gen vin men ook in 't midden tegen den
buik ziet , waar tegen zig pas 'er boven
wat Purpers, dog kieener dan de boven-
ftc, en minder van doorns, vertoond.

N°. 401. Doet ous den Ikan Singa
, iijj„

dat is , een Vifch , by den Inlander de Singa.

Leeuw genaamd , zien.

Dit IS een Vifch met een brecden bek,
die wel in vier bogten tegen een beftaat.

De kop is geel en bruinagcig, hoedanige
breede bruine en geel-agiige vlammen
dwars over 't hchaam als banden loopen.
Het oog is Zee-groen , dat als een rad

om zig heeft, 't geen bruin en rood van
vellingen, en zwart van buiten-kring isj

hoedanig een zwarte kring ook binnenin
om het oog loopt.

Op den kop ziet men ook een licht-Zee-

groene Itreek boven van den bek na de
icheiding des kops toe, di" breed en bruin
is, llckcnde die fchey-zoom ter zydeni

na de kant van 't oog met twee dikke
knoellen uit.

De vin tegen 't lyf, en 'er onder , i$

geel en Zee - groen van overlangze ban-
den , hebbende die eerfte een bruinen
dwais-band in 't midden, en ook een
bruine breede Itreek , die tot halver we-
gen toe onder en ter zyden doorgaat

,

boven aan , die zoo ook aan de vin 'er

onder is , met een Zee-groenen band tegen
't lyf, die in de onder -vin in 't midden
even zoo als een dwars-band gezien werd.
De Haart is door een flaeuwen Zee-

groenen fchuinzen band van 't lyfgefchei-

den. De zelve is als een Palet, met een
zwarten zoom, vol witte en roode over-

langze ftreepcn en zwarte ftippels , als

waren 't ook ftrecpen , 'er langs. De
Vifch is midden in rond van lyf, zeer

breed van kop, fmal ontrent den Haart, en
zeer goed van fmank.

N". 402. Doet ons den Purpren Kroon- p
Fifch zien , zoo na zyn zwart-gedoornde Purpre
licht- Piupre boven vin , die zig byna als Kroon-

cen kroon vertoond, genaamd. Vifch.

De Vifch zelf is kleen van bek , bene-

den Citroen-geel , boven Zee-groen met
witte lUppels 'er boven tegen aan. On-
trent de wamme ziet men een ?urpre ftreek

met een zwarten witgeltipten zoom, en
beneden daar tegen aan den Hemels-
blaeuwen fchey-zoom van den kop, met
roode en witte llrecpkcns van binnen, en

boven aan, en onder zwarte buiten- zoo-

men i dog tegen den binnen-zoom nog een

witten. Ook ziet men op den kop
,

pas

boven de wamme , enden fchey-zoom,
nog twee Zcc-groenagtige takskens.

Het

I
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Het geheel lyf , en de kop van deze

Vifch , IS bruin en geel gemengeld.

Zyn oog IS lichc-Zec-groen , donkcr-

blaeuw v an appel , die een witte ftip

heeft, en zwart van buiten -zoom, die

vol vitte llippen is.

Men ziet midden op 't Ivf een ovaal-

dgtige Puipre Iheek niet een Purper roo-

dc zoom , die zig tulTchen 't oog , en

tuflchen een Zee-groenen drie-hoek, die

tegen de Ihart komt, vertoond, op wel-

ken drie-hoek zig een rood bolleken met
een witte ftip in 't midden, en die na de

rug toe een rooden zoom met witte flip-

pen heeft, zien laat.

Van de ftheiding des kops af, tot de

benedenlfe agter- vin , ziet men ook een

overlangze Itreep , een ilroo breed , en

met roode kruiskens geteekend zynde

,

Aaan.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen, met
een ro )de wit -geflipte b.ind agter aan,

en met licht • Zee -groene, en donkerder
overlangze banden tegen een , hoedanig
van verw q^ 't agterllc van den ftaart

tuffchen een breeJen Purpren zoom aan

weeyzyden is ; dog tufTchen de Hcmels-
blaeuwe fchey-band van den ilaart, en de

Zee -groene boven -grond van de zelve

vertoond zig een geele gi'ond met roode

aderen

De agter - vin boven en onder is geel

,

met een Purpren buiien-zoom.

De voor vin onder is Zee - groen , en

de volgende gedoomde mede j dog die

heeft voor aan een Purpren doorn , en de

andre zyn zwart en fy n. Langs de rug loopt

een Hetnelsblaeuwc breede zoom , en een

fyne witte 'er boven tegen.

Het is een dik lyvig rond bol lekker

Vifchje.

Ikan ^°- 4"? Geeft ons den Ikan licrtitik^

Btrtitik. dut is, den geffippeldenFifcb , zyndeinop-

zigt van 't fatzoen van zvn lyf even eens

zoo drie hoekig als de Ikan Papoewa N°.

377. bclchreven, te bcfchouwen.

De bek is kleen en Purper, de kop en

't lyf wit-agtig-graeuw met zwarte fpik-

Itels , en ' an den bek af loopt een itreek

van een vinger lang, en een llroo-breed,

komende pas onder de middel-vin. Deve
flreek ,

gelyk ook nog twee andre van

daar na 't Oüg loopcnde , zyn te zamen
Hemelsblaeuw , vol witte (lippen , met
een rooden zoom 'er langs. Het oog is

Zee-groen, den appel Purper, met een

witte ftip, en de buiten -kring zwart en

wit geftippeld.

De vin tegen 't lyf is wit en geel ge-

bandeerd , Zee-groen tegen 't lyf , en

met een rooden wit-gefpikkelden band, die

een zwarten buiten-zoom heeft.

Van de vin tot den ftaart toe is een lich-

te Zce-groene band met roode fpikkels.

III. Deel.

Mata-nja

ENvAN AMBOÏNA. 47^
I

De boven -.vin is Zee - groen beneden

,

[

en boven aan donker- blaeuw,hebbende een
zeer langen uitltekende blaeuwen doorn,,
en nog twee andre, die wat korter, zyn.

BciUe de agter - vinnen zyn rondagtig,
met Purpere en Citi oen geele banden,
en zwarte zoomen.
De Itaart is door een blaeuwen band

van 't lyfgefcheidcn , zynde yerder Lood-
verwig vol zulke boUekcns met zwarte
kringen , en daar na volgd een dvvais-

band van Puipre en Citroen- geele op-
itaande banden , tuiïchcn een zwarten
onder en boven- zoom , aan welke laatlle

men een Zee -groene en zwarte fraanje

ziet.

Het is een redelyke goede Vifch van
fmaak.

No. 404. Zien wy den Ika» Biroe La- Hjan
ngil Mta-nja , dat is, de Vifch met het Biroe

Hemels-blaewwoög, zoo, na een groot He- Langit

mels-blaeuw rood gezoomd ovaal op zyn
^"^ "'

lyf, genaamd.
Een f hoonè vette en lekkere Vifch,

hcbbcnJe een kleene rood- en Orangic.
bek vol Zee- groene tanden , rret een Zee-
groene, roode, en blaeuwagüge llreek

pas. buiten den agter -bek, dat even eens
als een poortje van gedaante is.

De kop , en 't ganfche lyf, vertoond
zig fchoon- Hemels- blaeuw van grond ;

dog op 't lyf, buiten 't oog en buiten 't

bovenftc van de middel vin , vertoond zig,
tot digt by den ftaart, een grooteftreek,
die fchoon zwart is , waar op dat He-
melsblaeuw ovaal , daar na hy zyn naam
draagt , ftaat , en agter tegen den ftaart

fchiec van den ftaart af in dit zwart een
fpitzeZee-groenedrie hoek met een rood
ovaaltje met witte aderkens 'er op , en
met een rooden en witten buiten-zoom na
den rug toe, die boven die groote zwarte
grond henen Hemelsblaeuw is.

Langs die zwarte grond beneden loopt

ook een witte ftreep , en de fchey-zoom
vanden ki>p is Zee-groen, met fynezwar-
le fchrapkcns 'er over henen geteekend.
De vin tegen 't lyf geel , met zwarte

graaten, groen tegen 't lyf, en met een

roode band aldaar. De vin 'er onder ver-

toond zig als twee ronde dikke doornen,
die Zee-groen en Citroen -geel geban-
deerd zyn.

De boven voor -vin is Zee-groen met
twee roode doornen, deagter-vinislang,

geel, rondagtig, en met flaeuw-groenc

banden bezet. En zoo is ook de agterftc

onder- vin, hebbende beide Purpere bui-

ten-zoomen, en tegen den buik, pas bo-

ven de agter- vin, ziet men twee Zee-

groene groote doorns met roode buiten-,

en zwarte binnen- zoomen.

De ftaart is geel , met flaeuwe Zee-

groene banden, hebbende agter een fmallc

Ooo zwarte
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zwarte room met Zee-groene en zwarte

fraanje , en tot Icheiding by 't lyf een

donker- Purpre band , en ter zydcn bree-

de licht-Purper-roode zyde-zoomen.

De kop en 't lyf van 'deze Viich , vfcr-

toond ons als een Bofch- Vevken , dat kort

van kop, en dik van lyf is.

N°. 407. Geeft ons, den Ikan Sa-

rafa Jang Bariska^ dat is, der, gcjlicepten

Sarafa-yifcb te zien. Eenheerlyke Vifch

van verwen, en keurlyk van fmaak. Hy
heeft een groote fnuit , die vol Purpre

tanden, van binnen Zee- groen, rood,

en agter iaan van een Purpre band , die

aart Wcerzyden een zoom van Vvitte ftip-

pels heeft, voorzien is.

Agter tegen den bek vevtpond zig nog
een Zee - groene vlek , een nagel groot

,

hiet \vittc itippels. Verder is de kop
Goud geel, gelyk ook 't gfehtel lyf.

Hec oog is Purper hnet een zwarten fy-

iien, en dan een Zee-grocnen breeden banJ

,

en daar om nog een tynen zwarten , zyndc

wit \'an appel , en ter zyden ert ortder 't

oog ziet men nog een Pul-pcre llreek met
witte ftipperi langs een dcr zwarte zoo-

men na de kant van dfcn bek toe.

De fchey-band van den kop isPiirper,

en de wamme ook zoo, ian de eene kant

wit geftippeld , en aan de andre kant wit

van grond, met roode bandjens. En pas

'er boven na de beneden zyde van den kop
2ict men als twee Purpre tanden , de

cene op 't geel van d'cn kop , en de andre

*er buiten komende , wit en zwart van

buiten-zoomen binnen in , en zwart van

agter-zoom.
Ova- 't lyf gaan zevcti zeer breede

groote doorgaande dWars - banden , die

zelf over de boven -vin henen loopen.

Deze zyn -uit een zwarte Hemelsblaeuwe

roode witte en roodc band tegen eert , die

zaTnen maar ecnen breeden band uitmaken

,

en die op het Goud-geel lyt een fchoone

Vertoonins doen, beltaande.

Langs de rug loopt een breede Zee-
groene zoom.
De vin boven is vooraan licht-Purper,

kleen, met een groorcn doorn, die Zee-
groen en rood is , voorzien-, de agter- vin

is zeer lang tot aan den Haart , en daar

breeder uit en rond , zwaft van gi'ond
,

vol witte b Hen , boven voor aan met
zeven korte Pui'pic doorns, enagtèraan,

van daar hy ronder werd , met licht-

Purpre en zwarte fraanje bezet.

De v'in tegen 't lyf is Zee -groen , als

een palet van gedaante , Hcmelsblaeuw

tegen 't tyf , met een rooden band , die

aan weder zyden wit-gcftippcld is. De
vin 'er onder is ook Zee - groen

, gelyk

mede de naalle 'er aan ; dog de twee
doorns 'er by zyn Purper van buiten en

Hemels-blaeuw na de btiitcn-zyde.
|

De agterfte onder -vin is ook roiul >

bellaande uit zeven banden.

De eerde, die zeer kleen is , is Oran-
gie^ de tweede Purper, de derde fchoon-
Hemelsblaeüw, de vierde wit , de vyfde
bloed-rood, de zesde Zee groen , de Ze-

vende licht-geel , en dan daar buiten nog
een licht-Purpre en zwarte fraanje.

De rtaart , die met een Hemelsblaeuwe
tuflchen twee roode banden van 't lyf ge-
fcheiden is , vertoond zig als een groote
geele palet , vol fync zwarte graaten

bezet.

N°. 405. Doet ons den Ikan GirgaJjï ncan

JaiJg Biroe , dat is, denbïacirxen Z-aeger zien. Oirgadji

Hy wtrJ zoo na de zaag, die hy op zyn.i'"S

rug heeft genaamd , dewelke een vinger
lang , zwart , in 't midden Zee -groen

,

en rood van tanden is , die alle na agic-

ren toe ftaan.

De Vifch zelf is Citroen -geel , Zee-
groen, en Purper van bek , metecnfynen
witten buiteri-zoom , die ook buiten om
een geele llrefek loopt , die agter tegen
den bek (laat , hoedanigen C'troen-geelè

drie- hoek men nog boven tegen de langö

ingebogen Verkens-neus zier, zynde -net

een Zee - groenen en nog met een fynea
witten buiten-zoom omzet.

De kop IS groot, gclykende zeer wel,
gelyk ook 't lyf, na dat van een Verkcn.
Uver de kop loopt vart boven af , digc

by de zaag , tot rondom een licht-Purprè

groote vlek ontrent de middel-vin , flaflgs-

wyze een Zee-groene en fyne witte Itreep

tegen een.

Het oog is Zee - groen , imet een halvfc

Purpre krmg na agteren , en met eefi

groote Citroen-geele buiten- kring, heb
bende in 't midden roode ftippels , en
om die geele kring nog een fyne zwarte >

en daar buiten om nog als eenige witte
llraalen , ook is de appel van 't oog wie.

Het lyf is blaeu\v, gelyk ook de kop.
Op 't lyf is een groot veld na de benedenp-

kantjdat wit, en vol groote zwarrcbol-
len is , die midden in wit en rood , en
meteenblaeuwen dwars-band in 't midden
van dat wit veld gefcheiden zyn. Op 't

zelve (laat ook de middel-vin , die Zee-
groen, donker, en licht-Zee-gröeh tegen

een van banden , rood tegen 't lyf , met
een witte ftreep 'er middc^i over, en Qi-
troen-gcel van dwars-band is. De vm 'er

onder is even eens, ah de middel-vin Van
vcrw en banden. De bfven -agter , en
de onder- vin zyn Citroen-geel met Zee-
groene buiten-zoomen vol fyne roodc

graaten. De doorn beneden is graeuw-

agtig , en Zee- groen van buiten-zoom,

en daar is de buik ook wat Purper.

Op 't lyf ziet men na agteren toe een

Purpre breede Itreek , zynde als een dwars-

band, die aan weerzydcn zes ftompe uit-

gaande
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gaande hoeken vertoond , waar na 't lyf

ontrent den Haart weer wit, en met zeven

bollen, als de vorige, bezet is.

De fchey-band van den llaart is Purper,

de ftaart zelf lang , breed , en Citrcen-

ftrcek , die
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boven agter uitlleekt.

Het is een van de lekkerfte Viflchen,
die men eetcn kan.

No. 408. Doet ons den ikati Mata
Sanibilan Djantan^ dat is , bel Manneken

geel, vol roode en zwarte graaten tegen
|

"van de Fifch met negen oogen zien. Deze
een, en met een zwartenen witienbolby

'«^ „;-! j— — „„
j^Qg g^j^ agterna m 't midden , en met nog een

wat na boven toe voorzien
-^ Het is een ongemeene lekkere vafte

vette V'ifch, die wel by na twee voet en

een halve lang , en heerlyk van leeke-

ning is.

Ikan 4^7' ^'^^'"'^00"'^ °"s den Ikan Poe-

Poetra ^^^ 7^"^ ^^'Jj^'ib , dat is , de Wonderlyke

Jang Ad- Vorften- ('ifcb. Hy is vry grooter als een
]*'•>• Schel- Vifch, breed na evenmatigheid van

dien , zeer blank , en heerlyk van teeke-

ning en mengeling van verwen , die te-

gen mal kandren aftteken.

De bek heeft van binnen twee groote

Purpre tanden, en de zelve is van binnen

Zce-groen, Hemeisbkeuw, wit en Pur-
per-rood tegen een.

De neus is ingebogen , en de kop loopt

daar, als cenijlifants-kop op, en de rug

is wat hoog.

Over de kop , die, gelyk het lyf, graeuw-
agtig, vol roode fpikkels is, loopen veel

fyne roode ftreeken.

Het oog is boven Citroen-geel meteen
rooden halven zoom,en beneden Zee-groen
en half wit, meteen graeuwe , zwarte,
en witten appel.

Over 't lyf loopen, pas by de middel-

vin, ofwel vlak op de (taart aan, en dan

zoo verder om laag , vier zwarte breede

overlangze ftreepen , een groote ftroo

breed , met witte itippels overlangs ge-

leckend.

De middel -vin beftaat uit Orangie en
geclc banden , hebbende zwarte buiren-

zoomen, die tegen 't lyf Hemcliblacuw,
wit, en Zee-groen van banden zyn. De
vinnen 'er onder beltaan mede uit zulke

.banden.

Langs den rug loopt cenCitroen-geele

breede zoom. De voor -vin boven is

Zce-groen , vol roode en witte groote
doorns, ook is de onderlle vin in 't mid-
den Zec-grocn met lange witte en roode
doorns. De agtervinnen onder en boven
zyn zeer groot en agter rond , zwart van
grond en wit gcfpikkeld , en buiten om
met eenbrcedcn witten en rooien band te-

gen malkandien , en nog een Zee-groene
en zwarte fraanje 'er buiten tegen.

Ook Itcckt de boven -vin boven nog
buiten met een ovaalagtige ftreek , die

van binnen Zee-groen in 't midden Ci-

troen-geel, en Purper van buiten is, ach-
ter uit.

De beneden-vin agter is even eens , als

de bovenfte agter -vin, uitgenomen die

Het oog is Citroen-

zwart , en wit van ftip
,

oog

Ikan
Mata

_ _ Sambilan

werd zoo na negen witte ovaalen , of Djantaö.

ronde bollen , die met flets -groene en
zv/arte zoomen, met een ige zwarte ader-
kes van binnen bezet , en welke bollen
in 't benedendeel van 't lyf geplaatftzyn,
genaamd.

Dit is een fchoone lekkere en vry groo-
te Vifch , zynde wel vier voeten lang ,
en zeer breed van lyf.

Hy is Purper van tanden
, geel van »

bek van binnen , hebbende daar verder
een breedcn Zee-groenen, dan een Citroen-
geelen , en dan weer zoo een Zee-groenen
band agter malkanderen tegen een Itaan.

De kop is verder
, gclyfc ook het bo-

ven-lyf, zwartagtig , dog hier en daar
lichter, en vol zwarte ballekens met witte
ftipptls bezet.

Op den kop vertoond zig , tegen de
boven-zydc, een Citroen-geele rondag-
tige breede Itieek met een Purperen bui-

ten, en een fynen zwarten binnen-zoom,
geel , de appel

de kring om 't

breed, en Zee-groen , en nog een
breede zwaite kring 'er buiten omgaande.
Op 't beneden-lyfvertoonén zig, buiten

die negen witte ovaalen of oogen , nog
twee Imalle zulke witte zwartgeaderde
llreeken ontrent de twee voorite ovaa-
len, en de eene tegen de middel- vin aan,
die bleek-Zee-groen en witagtig van ban-
den beneden , boven bloed- rood , tegen
't lyf donker - Z,ee - groen , en met een
rooden band midden over dit Zee - groen
gcteekcnd is. De vin 'er onder is als een
Citroen - geele arm met roode zoomen ,

en een groote klaeuw 'er aan , die rood ,

Zee-groen, en fmal-wit, en zwart agter

aan is.

Het lyf by den ftaart is fchoon appcl-

bloezem , vol zulke bollen , als de vori-

ge i
dog de eene is als een groot ovaal

na de rug-zyde toe; dog na den buik toe

ziet men nog een Citroen-geele ftreek

j

die in 't appelbloezem infchiit.

De boven -voor -vin is dcjiker- Zee-
groen , en boven Citroen-geel , hebben-
de twee zeer groote zwarte en witte

doorns.

De agter-vinnen zyn rondagtig, licht-

Zee- groen , en wat donkerder 'er tegen

gebandeerd (hoedanig ook de breede Itaart

van verw en band is) hebbende de boven-

en de onder- vin Purper roode breede

zoomen j dog onder den beneden - zoom
van de bovenlle komt nog een Citroen-

geele breede zoom.

Ooo a Df
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Ikan

Kipas

y

De ftaart is rondom met een fynen zwar-

ten zoom bez.et.

N°. 40p. Doet ons den Ikan Kipas Koe-

nmg, dat is, de geele fVaeJer-Fifch voor-

KoeniDg. komen.
Dit is eenVifch, als een groote Baars.

Van beli is hy Citroen-geel -, van kop
geel, vol roode en witte Ipikkels. t

Zyn oog is breed, en geel , vol roode

fpikiicls , zwart en wit van appel , met

een witte itip , met een Citroen -gecle

halve kring boven de zelve , en met een

zwarten fynen buiten-kring om 't oog

DER
den Ika»

gedoornden

Batoe

Klip-

N". 410. Doet ons

Badoeri , dat is , den

Fifch zien.

Deze heeft een kleenen bek , die Zee-
groen, en citroen-geel is, enecngrooten
dikken kop , die van verw eveneens als 't

lyf, te weten donker-ros met een fchoo-
ne Pnrpre watering geteekend is.

Het oog is Zee -groen , met een wit-

ten appel , en een breeden citroen-geelen

kring, met roode fpikkels rondom bene-
den op die gele grond j en pas beneden 't

oog vertoond zig een kleene witte ftreekj

Ikan

Baioe

Badoeri.

Beneden op den kop vertoond zig nog
j

en daar ter zyden als een fchey-ftreek van
'de kop , welke Üreek wit en rood fyn
gebandeerd is.

De vin tegen 't lyf is bruin-agtig, met
witte graaten , citroen - geel , met een
Zee -groene band tegen 't lyf. De vin

'er onder is Orangieagtig.

Langs den rug loopt eenbreedeCitroen-
geele zoom.
De boven- vin is lang en flerk gedoomd

,

hebbende groote zwarte , en beneden

een Itreek , die rondagtig is.

De verw van 't lyf is flets-Zee-grocn.

Over 't lyf , en langs de rug , loopcn

verfcheide overlangze Itreepen.

Eeril langs de rug een bruine roodge-

fpikkelde , met een gecle 'er tegen aan.

Daar na vertoond zig van 't lyf als een

andre zeldzame band , met negen roode

bruinagtige bollekens met roode flippen

in 't midden, naaft malkandren ftaande.

Daar na loopt van 't oog af tot aan de

ilaart een geele, en daar tegen een bruine

band met roode fpikkels , daar na weer
een gecle band van 't lyf met zoo veel

bollekens weer j en dan volgd 'er nog
een geele band , die van den bek af tot

aan den Itaart loopt.

Men ziet ook nog vier van die bolle-

kens beneden , en 'er een boven aan de

kop ftaan.

De middel -vin is kleen , zynde geel

van verw , rood en zwart van graaten
,

en ook zwart van omtrek , en dezelve heeft

tegen 't lyf van een roode en witte band,

die tulTchen zwarte zoomen gefloten is.

De vin 'er onder is ook van verw en

graaten als de middel -vin, pas boven

welke nogecnfchuinze dwars-ltreek over

de cerfte band henen komt , die flets-

witte doorns , een roode r.nder , en een
Zee -groene buiten -zoom. De onder-
agter-vin, die rond loopt, cnuitm.'ddcn
een Purper-witten fchcy - zoom heeft , is

tegen 't lyf citroen • geel , en verder don-
ker- brui nagtig met een Zee- groenen en
Purprcn buiten zoom.

Ontrent de ftaart vertoond zig als een
citroen geel vlammekcn op den donker-
bruinen grond van 't lyf

De Itaai t is ook door een fmallen Zee-
groenen , en een rooden band 'er tegen , en
dan weer door een brecdenOrangie-agtigen
band, waar op drie witte bollekens over

dwars naait een liaan , en die een rooden
boven-zoom heeft, afgeicheiden.

Verder is de zelve geel , vol zwarte
graaten , en met Zee - groene fpikkels

,

,

hebbende in 't midden een rooden fmallen

Zee -groen , en rood - gefpikkeld is , en i

dwars -band , en verder boven nog een

een witte roode en geele buiten -zoom Zee -groenen, en daar tegen een fmallen

heeft.

De boven -voor -vin is graeuwagtig
,

vol doornen , die Purper zyn , en tuf-

fchen welke men veel roode ftippels ziet.

De agter- vinnen zyn van eene verwe,

bruin-geel met roode en witte vlekjens.

De doorn, die tegen de buik komr
,

TsZee-grocn, en rood.

De fchey-band by den Haart is donker-

rood , de buiten - zoom van de zelve is

appclbloezem. Hy is van gedaante als

een ronde Japanfbe Wacjcr , zynde vol

roode fpikkels , en donkcr-bruine bolle-

kens , die tulTchen zeven overlangze

zwarte fyne ftrcepen in 't verband , in

ieder perk vier, dog in 't middelfte vyf,

met eenige roode Itippels 'er tuflchen

,

naaft malkanderen ftaan.

Het is een goede lekkere Vifch , om
2e te eeten.

Ikan

rooden band, die de gedaante van een hal-

ve JN-laan heeft.

Dit Vifchje is zeer dik van lyf, gely-

kende wel een Opblazer j dog is zeer

lekker om te ectcn.

N». 411. Doet ons den Ikan Moeloet

Pingit , dat is , het Majcben bekje zien. MÓe?oct
Een kleen Vifchje met een Zee - groen Pingit.

bekje , dog geenzins als een Mufichen-
bek , fchoon het zoo genaamd is. De
kop en 't lyf is donkcr-appelblöezem.

Het oog is Zee -groen, zwart van ap-

pel, en buiten-kring.

Tuflchen den kop en 't lyf vertoond zig

een breede blacuwe en witte ftreek, die

totaan den Citroen-geclcnfchey-zoom van ,

den kop doorgaat.

De vin tegen 't lyf is Purper met
zwarte graaten ,

( hoedanig ook de bo-

ven*



Het
Ruitig

Klip-

Vüchje.
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ven-vin is) hebbende eenZee-groenen band

tegen 't lyf aan. De vin 'er onder is

blaeuwagtig en wit , en de agter-vin is

donker-biaeuwagtig.

Op 't lyf vertoond zig een zeer breede

zwarte band met fyne witte zoomen.

De ftaart is citroen-geel, vol zwarte

graaten, en van zull^e zoomen voorzien >

dog by den fchcy-zoom van den Itaarr ver-

toonen zig als eenige Zee-groene ftreep-

kcns, even eens als of 'ereen zoom boven

was. Dit Vifchje is voor aan bol en dik j

ook loopt de kop wat fchuins en dik op.

Het is zeer goed en lekker , tot Water-

VJfch gebruikt zynde.

N". 412,. Geeft ons to Ruitig- Klip-

Vifchje, zoodanig, om dat het als de ge-

daante van een ruit heeft
, genaamd , te

befchouwen.

Den bek is citroen-geel en Zee-groen.

Verder bellaat de kop daar boven , en

een deel van 't onderlyf uit verfcheide

Purpre ,

tegen den fchey-band van den ftaart, en
aan weerzyden van die ftippel-ftreepftaat

nog een enkele witte grooter ftippel.

De fchey - band van den ftaart is eerft

een dun bandje van witte ftippels, en dan
een Zee-groene band.

De ftaart zelf, die byna een Japanfche
Waejer gelykt , beftaat uit drie banden
aan weerzyden, waar van de twee buiten
af citroen -geel van verwe zyn , en de
middelfte is licht -rood , tuflchcn twee
witte fpikkel-zoomen in.

Dog in 't midden van den ftaart, tuftchcn
die zes banden, vertoond zig een Hemels-
blaeuwen grond , met een rey witte ftip-

pels overlangs , en ;ian wederzyden twee
groote ftippels boven malkandren.
De zoom rondom den ftaart is fyn , en

zwart.

Het is een lekkere , vette , en blanke
Vifch.

No. 415. 'Dotx. ons de Peerh Oog TAcn,, -Qé

en Zee-groene i om dat hy een oog heeft , byna vanverw Pe-rU

breede banden. als een Peerl, zynde redelyk groot, licht ^"S*

Tegen dei^ek aan agtcr ziet men eerft ' Zee-groen, meteen fynenrooden kring 'er

een kleene citroen-geele, dan een Purpre : op , wit van appel , en Hemels - blaeuw

citroen -geele

driehoek , met een dubble rey witte ftip-

pcn , en zoo een groote citroen-geele

drie -hoek 'er tegen aan , met een He-

mels - blaeuwen zoom vol witte fpikkels;

hoedanige 'er zig nog twee op 't lyf,

een boven, en een beneden, vcrtoonen.

En verder heeft men boven en onder dan

die breede banden van verfcheide verwen

tegen een verdeeld ftaan.

van buiten kring met groote witte ftip-

pels rondom bezet.

Hy is wat zeldzaam , en ftomp van
bek, die Hemelsblaeuvv is , eneenrooden
zoom , met een zoom van witte ftippels

'erby, heeft, van den welke, gelyk ook
van 't oog, een roode en Purpre fheek,
die een groote vinger lang is, loopt.

De kop is van 't lyf door een rooden

Het oog is Zee-groen, de appel zwart i en witten gebandeerden fchey-zoom afge

en wit, en de buiten kring geel met wit

te ftippen, en dan nog een zwarte 'er om.

De vin tegen 't lyf is Purper, en Zee-

groen dicht aan 't lyf.

De boven- vin is Zee-groen , met drie

roode doorns met witte ftippen op de

zelve, en dan met eenciiroen-gcelenbin-

zonderd , en pas 'er boven is nog zoo een
Hemels -blaeuwe, met witte fpikkels ge-
teekend.

De verw van den kop , en van 't lyf ^

is blaeuw en Zeegroen gemengeld.
De middel- vin is Zee-groen, met Pur-

pre zoomen, en tegen 't lyf Orangie,
met een rooden , een witten geftippelden

,

nen-zoom.

De agter- vinnen loopen rond , zynde ' en een citroen- geelen band
" ' " '

' De vin 'er onder is Zee-groen,van verw licht- Zee- groen , vol roode

graaten , met Zee-groene en witte ftip-

pels 'er tuffchen in , in reyen , beneden

met citroen-geele en roode, en met Zee-

groene buiten-zoomen bezet.

Het verdre van 't lyf is boven ten dee-

len donker-Zee-groen, met een Hemels-

blaeuwen witten geftippelden fchey-band

,

ten deelcn graeuw met roode aderkens

,

met een Citrocn-geelcn fchcy-zoom, en

beneden verder ook graeuw met roode

fyne marmering van aderkens bezet.

Na beneden toe , by den ftaart , ver-

toond zig een Zee-groen ovaal met drie

witte fpikkels van binnen , met ccn zwar-

met

ten. en dan noy een rooden nng: waar

op ook witte fpikkels ftaan, 'erom. Van
dit ovaal loopt , over een appelbloezeme

grond , een ftrccp van witte ftippels tot

zwarte graaten.

Op 't einde van 't lyf ziet men een

Orangieagtigenbol met een rooden band,
tuftchen witte ftippel - zoomen , en een

Zee-groene nog 'er tegen aan.

De voor- vin boven is citroen - geel

,

met een Zee - groenen onder - zoom , exi

met Hemels-blacuwe doorns bezet.

De bovenfte agter-vin is Purper met
zwarte graaten , en met een Zee - groen

ovaaltje, met witte ftippen daar rondom
'er op , tegen 't welke zig na den ftaart

toe nog een citroen-geele halve kring

vertoond.

i

Onder deze vin ziet men nog ccn roo-

I
den zoom met witte ftippen, die vaneen

I

citroen - geele , dan van een Zee-groene

,

\ en dan van een Orangie ftreek , die te

O 00 3 zamcn
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zamen na den kop toe een ovaal-rond ma-

ken, en na den Haart toe fpits uitlopen , ge-

volgd werd.

De benedenfte agter-vin is ook even

eens van verwe , als de boven-agter-vin,

hebbende ook even eens zoo een ovaal

ronde ftreekj met die roode geftippeldc,

citroen- geele , en Zee- groene verwen
,

en even eens van fatzoen , als de boven-

ile, zynde.

Naad aan deze onder-vin ziet men nog
een kleene citroen-geele middel-vin, met
twee Hemels- blaeuwe doorns bezet.

De Haart is van 't lyf door een rooden

band , vol witte ftippels , die tuflchen

twee zwarte zoomen ftaan ,
gefcheiden.

De zelve is licht - Zee- groen , tweekluf-

tig,hebbende agter een rooden en aan weer-

zyden een donkeren Zee-groenen zoom.

Het IS een Vifch , die wel twee voeten

lang, breed na evenmatigheid van dien,

en heerlyk van fmaak ,
ja zoo vet is ; dat

men hem naeuwJyks, van wegen zyn vet-

tigheid, eeten kan.

N°. 414. Vertoond ons een zeldzame

Garned^ diefchoon-Hemelsbkeuw, Pur-

ïneGar- per- rood, en wit-gefpikkeld is, al welke
ncel. verwen zeer heerlyk tegen malkandren,

gelyk wel te denken is, aflieken.

De eeele
Uo-^x^BottomdegeeleAttalas-Fifchy

Attalas- zien. Deze is zoo, om dat de grond van

Vjfch. zyn lyf cicroen-geel , met blaeuwe over-

langze ftreepen bezet, is, en als een Atta-

las vertoond, genaamt. Zy heeft tuflchen

die twee blaeuwe ftreepen, die tegen het

oog aankomen , vier roode bollen met

witte flippen , en zulke halve buiten-

kringen naaft malkanderen vervolgens

,

en 'er nog twee zoo pas boven de bene-

denlle ftreep Itaan.

De Vifch is tuflchen de twee en drie

voeten lang, groot van kop, die al mede
geel en gellreept is , bchalven dat hy pas

boven zyn neus nog drie breede korte

donker -Zee -groene en zwarte banden
,

ieder tuflchen twee zoomen van witte

flippels ftaande , heeft.

De bek is Hemels -blaeuw en rood,

met roode zoomen vol witte ftippels, en

agter 'er tegen aan wat Zee-groen , heb-

bende veel groote tanden in den zelve.

De fchcy-band van den kop , die fteyl

oploopt met een breede Hcmelsblaeuwe

zoom na den rug toe , heetteen breeden

fchey-band, zynde na binnen toe ook
zeer donker-Zee-groen, en na buiten toe

fchoon- Hemels -blaeuw met een roode

fyne fchey - zoom , vol witte fpikkels en

roode doornkens ter zyden uit, loopcnde

midden over deze twee banden , die te

zamen maar eenen fchey-zoom uitmaken,

henen.

Het oog is groot , Zee - groen zwart

van appel , en wit van Hippel , met een
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zwarten wit-beftippeldenkringom'toog,
rondom welke een breede roode , en dan
nog een fyne zwarte kring gaat.

De vin tegen 't lyf is Zee-groen , met
roode en witte breede vlammekens 'er op ,

zynde tegen 't lyf Hemelsblaeuw , mee
een witten en een rooden wit gefpikkeldcn
band. De vin 'er onder is ook Zeegroen,
agter aan met twee roode fyne fchrappen
geteekend.

De boven- voor -vin is Purper met
een breeden Hemclsblaeuwen onder-zoom,
en vol lange zwarte doorns, die in 't mid-
den wit zyn. Ook ziet men vyfHcmels-
blaeuwe bollekens tuflchen de doorns ,

van den derden doorn aftot den eerften,dan

weer een tuflchen den vyfden en zesden
doorn,en zoo vervolgcns,alryd een perk 'er

tuflchen open latende.

De agter-vin is Zee-groen, vol roode
en witte vlammen , zynde boven en on-
der met roode zoomen , en citroen-geele

en zwarte fraanje 'er aan , tot den ftaart

toe, bezet; dog de roode zoom boven,
met de fraanje aan \veerzy4fn, loopt wel
een halve vinger lang buiten uit

, gelyk
ook de vin daar ingebogen na den Itaart

loopt.

De agter-vin onder, en de breede groo-
te ftaart , is van de zelve tcekening

,

onderzoomen, en fraanje , als de bo en-
agter-vin, dog de onder-vin is veel klee-

ncr, ook is 'er een lange Hcmelsblaeuwe
doorn by, die boven wat wit, en ter zy-
den wat appelbloezem is , gelyk zig een
weynig hooger tegen den buik nog wat
roods vertoond.

Dit is een heerlyke, vette, en lekkere
Vifch.

No. 416. Doet om een zeldzame Sar-
dyn zien , een Vifch , die als een kleen

Haringsken , en in zich zelven gemeen
,

(gelyk hy bevorens ook al gemeld is)

maar die zoo groot als een Haring , en
heerlyk op 't lyf gemarmerd , en van
fchoon- Zee-groen en Purper door een
gewaterd, met vyfthien Zee-groene bol-

len ovcrlangs op 't midden van 't lyf,

vier alleen, daar na tweemaal twee, dan
drie by een

,

geteekend is.

Ook is de kop voor al by 't bruin en
zwar: oog , dat een rooden en dan weer
een zwarten fyncn kring heefc , heerlyk

Zee-groen, rood , en geel gemarmerd,
en vol zulke ronde omtrekken

, gaande
rondom 't oog al mede , waar by dan
nog een citroen-geele en roode fchey-

zoom van de kop en 't lyf komt.
Al de vinnen zyn rood en wit , uit-

genomen de bovenften, die rood, wit, en
Zee-groen is, en zoo isde agter-beneden-

vin ook byna, maar wat donkeragtig.

De ftaart is door ccnZeegroene zwar-

te en

Een
zeldianre

Zardyn

,

als Ha-
rins.

en dan nog tweemaal twee





I
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te en roodé gemarmerde ruic van 'c lyf

gefchciden, zynde cwce-klukig, en ver-

der rood, wit, en Zee -groen van graa-

ien, met Purpre zoomen aan wcerzyden.

Dit is een fchobne vette Vilbh, vry beter,

dan de kleene gemeenelyk vak , die men
anders als den klaring inzout, enook wel

als Sprot J-üokt.

DeVifch N°- 4 '7- Geeft ons de Fifch met veel

met veel Ooge» te zien , iynde een hcerlyke blan-

Oogcn. te harde en vette Vifch , die van gedaan-

te byna als een groote Babara , en wel

drie voeten Lhg js,

Hy heeft een groöten bek vol tatiden.

I>e kop is , gelyk obk het lyf, fchoon

Zee-g^röen , en öbk bier en dacr met wat

wit gemarmerd. Over dèn kop, en'tlyf,

löbpen ook éénige fyne roodc llreepen,

én ontrent den agter - bek een roode wit-

gefpikkelde i-ondooi eèn brcedff donker-

Zee-groene.

Het oog is groot in zyh geheel, zynde

in zich zelven wit , meteen zwarten wit-

gefpik keiden appel , half zwart en half

Purper var/^ring mfct een breeden geelen

kring daar ^i?edef brii, eu daar buiten nog

eer/fyne zwaitfc niet witte fpikkels , en

dan aan de kant na den Aaart toe nog een

halve breede dbnker-Zee-groene.

1 üiTchen 't oog en den bek ziet men
nog als een klecn oog , beftaande uit een

witten appel , in 't donker-geel oog met

een zwarten' wit-gelliptcn kring , en dan

na den llaart toe nog een breede halve ap-

pclblcxrzeme hring.

In 't .nidden vaa den kop ziet rrien van

't oog ai na belifeden , en zoo vvper na den

bek toe , een breede 11 '.eek van zefcr fiaeje

marmenng van roode, witte, en Zee-

groene llrtcpen, op een Zee - groenen en

"vk'ittengcmarmerden grond, (hoedanig zig

ook het lyf by den buik vertoond) tegen

een loópen.

De l'che'y-band van den kop -en 't lyf,

is rood , met een witten binnen- en een

ZTvartcn buiten - zöoci ï en witte fyne

bandjens 'er over.

Boven op 't lyf, ontrentden rug, ziet

men als nog drie , en 'er wat beneden

nog twee , of zamen vyf oogen , zynde

in 't midden van den andren vloor een fy-

lie roode iheep afgefcheiden.

Dcic oogen hebben een zwarten ap-

pel, met een witte flip, opeen fchoonen

geelen breedeh grond , in 't midden van

welke nog een fyne ibode kring is, en

de buiten -kring vertoond zig rood met
witte llippels , waar tegen dan van de

zyde van den ilaart nog eCn halve appel-

bloezerae en een halve zwarte buiten-

kring komt, hocdangzy alle vyfzyn, en

dit zyn de oogen , na welke hy zyn naam
draagd.

Dfe vin tegen 't lyf is gioot , en Pur-
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per, dicht aan 't lyfPurper-rood, meteen
breeden Zee-groenen ronden omtrek , en
nog een citroen-geelen , en een zwarten
band met witte llippels, hoedunigen ron-
den band nog tegen 't Purpcr-ruod bin-
nen in gezien werd. Ook Ichynd daar
als nog een kleene vin , die lichter van
Purper is, onder uit te komen.
De vin onder 't lyf is ook Purper , te-

gen 't lyf Zee - groen met geelc en Zee-
groene , roode , en gccle banden , alle

tulTchen zwarte wit-geitippelde zoomen
llaande.

Op. 't lyf ziet men, van den ftaart aftoe
ontrent een derden van den Vifch , een
roodagtige llreep , vol breede kleene don-
ker- roode en appeibloezeme vlammekens
'er op , niet een witte ilip agter ieder.

Ook ziet men aan ieder zyde van de zelve
nog zes Hcmels-blaeuWe bollekenS , bo-
ven twee fchuins boven een , en beneden
in twee byzondre drie- hoeken , de cerile

met een bol onder, en de andre met een
bol boven geteekend.

De boven - voor - vin is Goud-geel mee
zwarte en witte groote doorns , met een
Hemels-blaeuwen breeden zoom langs den
rug tot den ftaarr toe , en een zwarten
breeden , en dan een donker-Z,ee-groenen
'er onder. Ook heeft ieder dooi-n onder
een witte ftippel.

De agter-vin boven en beneden is Pur-
per , met een zeer langen Zee-groenen bo-
ven verre uitftekenden doorn voor aan ia

ieder vin , elk met een breeden Hcmels-
blacuwen , dan een zwarten , en dan een
breeden donker-Zee-groenen onder-zoom,
en met een fmallen Hemels-blaeuwen wit-
gefpikkelden boven - zoom , met citroen-

geele en zwarte fraanje bezet } zynde
beide die vinnen even eens j dog aan 'c

einde der onderfte ziet men by den Haart

tweeZee-groene groote doorns , met een
duim breed geele fraanje 'er lulTcheA

beiden.

De ftaart is twee-kluftig. Purper, vol
zwaitc graaten , met een Hemels-
blaeuwen agter-zoom tuflchen zwarte ly-

Iten , met geele en zwarte fraanje van
binnen , en ter zyden met fyne zwartag-
tige zoomen bezcr.

N°. 418. Geeft ons ^f Kroon -Fifch , De
zynde een zoort van grooteGallioen- Vifch, Kroon»

die heerlyk van fmuak , zeer vet , en niet

rnin heerlyk van verwen is, te zien. Hy
is vvel twee voeten lang , en heeft een

Hemels-blaeuwen breeden bek, vol tanden,

zynde rondom dit Hemelsblaeuw , gclyk

ook rondom nog een Purprcn breeden

grond boven daaritegen, met een rooden

en zwarten fynen zoom , op welke rondoni

ook witte fpikkels zyn , bezet. Agter

tegen den bek vertoond zig eerHeen roodeo

kring met een groote witte flip , en dan
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als een 7ee- groenen Granaat-appel , die

Zec-groen rondom, en in 't midden zwart

gezoomd en vol \vit:e fpikkels is , tegen

welke Granaat zig dan als een blaeuw-

agtig en rood fpits blad vertoond.

Daar na doetzigopdenbjzondergroo-

ten enfchoon-geteekcnJcn kop een menig-

te van hecrlyke verwen by een op. Voor

af ziet men een breed ovaal-rond Goud-

geel veld met thien roodc bollen , met

witte llippels in 't midden en rondom na

agreren roe, en pas 'er agter een roode fmalle

>yir-geil;iptc-band daar rondom , én om die

band weer een brecden Hemels-blaeuwen

mede rond -loopenden band met nog een

rood -gefpik keiden fmallcn zoom , welk

Hemclsblaeuw met zyn bovcn-zoom , met

een hoorn tegen de middel- vin aan, wat

verre uitloopt.

Daar ontmoet men boven dien blaeuwen

zoom, een breederen en Purperen band , die

als de vorige mede boven van den kop

breed begind , en fmal cindigd , zynde me-

de aan wederzyden met een rooden wit-

geftipten zoom bezet.

Op dezen Purpre band vertoond zig het

oog
,

( dat als een rood en geel geblokt

rad is) met een witten en zwarten appel,

die in een zwarten wit-geftipten kring

llait ; buiten 't oog komt een breede

Zee-groene kring , en dan nog een fyne

zwarte groote, met witie ftippels 'erom.

Tegen 't oog aan volgd een , geele

band, die beneden ontrent de midael-vin

ook verfmald , en tuffchen rood-geftip-

pelde zoomen in Haat.

Vlak boven dienPurpren cndiengeelen

oog, ziet men een

E L 1 N G DER
rood witgeftipt bolleken , en dan weer.

zoo een ruit , en dan weer zoo een bol-

leken, volgd.

Rondom dit geel veld loopt een fmal-

le zwarte wit - gedipte , en dan een
breede Appelbloezemde zoom , en dan
binnen in 'er tegen een breede Hemels-
bl.icuwe, en dan van binnen rondom nog
een fyne zwarte, die aan den binnen- kant

maar witte Hippen heeft.

De fchey-zoom van den kop is zeer

groot van omtrek, zynde eerft van binnen

een fyne zwavt-gefpikkelde, dan een fyne

citroen - geele , en dan nog een buiten-

zoom daar tegen aan , uit Hemels-blacuwe
groote halve bollen met witte buiten-

zoomen beftaande.

De vin tegen 't lyf is geel, zwart van

graaten , over welke drie fyne zwarte
vvit-gelligte dwars- banden in 't midden,
hoedanig ook de zoom rondom is , loopcn.

Tegen 't lyf aan is zy breed van Zee-
groen , en dan volgd een fyne zwarte
wit -gefpikkelde , dan een roode , dan
een gedoomde geele , dan «^o een ge-

doomde zwarte band met witte fpikkels,

dan een brecder roode , dan een bree Ier

Hemels- blaeuwe band, beide met zwarte

en wit-gefpikkcLie zoomen , waar tegen

aan dan nog een fmalle Zee - groene , en
dan nog een fyne zwarte band komt. Op
de vin zelf vertoond zig een rooden bol

met een witte ftip iu 't midden , en met
een zwarten buiten- kring in de beneden-

fte , en twee in de derde verdceling tuf-

fchen de dwars-banden in.

De vin 'er onder is geel met zwarte

granten, én aan weerzyden meteengroo-

.

ten Hemels-blaeuwen doorn, zynde deze

vin tegen 't lyf aan Zee- groen , rood en

zwart, met een rooden wit-gefpikkelden

buiten-zoom.

Het lyf is fchoon - Purper - rood , met
fmalle Zee -groene overlangze wat gebo-

band , of boven 't

fchoone kroon, die rood Hemels-blaeuw

en .wit van doorns , en wit, blaeuw, en

geel van twee bollen tuffchen de drie

doorns is, die te zamen de kroon , waar

na hy genaamd is, uitmaken.

Boven den gcelen band is de kop verder

donker-Zce-groen boven, maar beneden
j

gene ftreepcn over 't geheel lyf, hebbende

op welken grond zig twee "' '

Maancn , van binnen wit
zwartagtig

,

roode halve ivja.nn-u, van u.iw..i..i vYii. ,

en met de ruggen tegen een , vertooncn

,

die ter linker hand vier 'roode bollekens,

drie nevens een boven , en een 'er onder

,

ter regter hand twee boven een , en een

vlak onder die halve maanen , zynde alle

van binnen wit geflipt, hebben.

Op de Zee -groenen grond boven ziet

men wat voor by de kroon , een ftrcek van

zeven ftippels.

Tegen den agter-Jcop , boven de mid-

del-vin, vertoond zig een citrocn-geclen

grond, die na de boven kant ovaal -rond

is, loopende onder breed dood. Opdien
grond vertoond ziünadenboven-kanteen

Hemels-blaeuwe ruit met een zwarten en

witten zoom,, en vanbinnen een witte flip

'er in , waar naaft , na beneden toe , een

tuflchen de twee middelde banden m
zeven Hemels-blacuwe bollen met een

grooie witte ftippel in 't midden , uit-

genomen de mi Jdelfte , en (laat 'er in

ieder perk aan weerzyden van diemiddel-

rey nog een zoo
,
geheel Hemels-blacuw

zynde , in ccne dwars-rey met de ondcr-

ftc van deze middelrte rey. En aan we-
derzyden zeven Itreepen verder van de

middel - rey liaan nog zes Hemels-
blaeuwe bollen in ieder van die perken j

dog de eerde bol , der naad aan de rug

daande, heeft ook een witte dip.

Deboven-vin is citroen-geel , vol korte

breede doorns, die Appel- bloezcm en

Zee -groen zyn -, de

groen , en de vin agter

agter- vin is Zce-

tegen 't lyf aan

boven is citroen -geel met roodc wit-

gcftipte zoomen , vol Zee-grocne banden
van



Ongemeene VISSCHEN van AMBOINA. 481
van deftreepen over 't !yf, die daar door-

gaan , en in ieder van de twee laatlle

perken op een na een Hemels -blaeuwe
bol met een witte iHp , en dan loopt die

vin tot by de Ibart toe ten deelcn He-
mels- blaeiuv , ten deelen Purper, met
een zwarten wit-gefpikkeldcn tuflchen-

zoom, en ook met zoj een onder-zoom,
om , hoedanig ook de beneden agter-vin

by den Haart uitloopt.

De beneden - agter - vin is ook citroen-

geel met Zee - groene banden , en in de

twee middcUle perken ieder zoo een wit-

gefpikkelde Hemels -blaeuwe bol , heb-

bende deze vin twee roode wit -gedipte

buiten- , en twee zul ke overlangze middel-

zoomen , en daar buiten nog een Zee-

groene fraanje , die ook aan de bovenlle

agter-vin is.

Pas boven deze agterfte onder -vin ziet

men nog een kleene Zee -groene, met
korte breede Hemels -blaeuwe en roode
doorns.

De ftaart is groot en breed , agter aan

de kanten war rond , hebbende een ci-

troen -gcelc Ichey- kring van 't lyf, en

verdej rondom een fraejen breede" rooden

wit-geltippelden zoom, enzev.-n zulke

overlangze banden op de licht -Zee-
groene itaart zelf, die ook twee roode

v/it-geftipten bollen vertoond, deboven-

buiten om een breeden Zee-groenen band
op welKc zig nog een andre hand van
enkele zwarte üippcn , en dan nog een
fync zwarte buiten-zoom vertoond.
De voor-vin boven, gclyk ook alle de

andre, zyn fchoon Zee-groen. Zy is vol
roode doorns, die in 't midden wit-
geflrecpt zyn. Op de vm ziet men klee-
ne witte en donkere vlammekens

, hoe-
danige men ook op de middel - vin , de
agter -vinnen, en de Ihiart , daar op zy
vry grooter aan weerzydcn zyn, vcr-
neemd.

fle ftaandc in 't derde , en de andre in 't

vyfde perk van den rug af te rekenen,
dwars als naall malkanderen , wat na ag-

teren , byna tegen den fluitzoom aan ge-

plaatfl:.

Ikan No. 419. Doet ons den Jkan Amas
,

Ainis. dat is, den Gouden- Fifchiicn., zoofiazyn
fchoonen Goud-geelen grond met zwarte

breede overlangze itreepen, gaande van

'c voorile van den kop tot agttr toe
,
ge-

naamd.

Deze Vifch verfchild niet veel van lyf

en gedaante van de Attalas-Vilch , N" 4 r 7.

bcfchrevenj dog de kop is voor wat meer
ingcbogen bo\'en de neus j en de fchey-

zoom van de kop is rood, wit, en Zee-
groen van bollekens , die weer roode
wit-geftiptebuiten-zoomen hebben, hoe-

danige roode llreck , met diergelyke

Zee-groene bollekens zig, pas 'er boven,
na de bek toe ook vertoond.

Ook is de bek van een geheel ander

fatzoen, gelykende wel een OfTen- kop,
en van binnen vry wyd , boven Purper,
onder citroen-geel, en rood van zoomen
met wite irippels zynde, waar tegen zig

dan onder en boven nog een Zee - groene
llreek , boven met zoo een roode wit-

gcftipte band rondom , en in 't midden,
vertoond.

Het oog is rood , met 'een zwarten en

witten appel , met een fynen zwarten
wit - geftipten kring om 'c oog , en daar

JU. Deel.

De

De beide agter-vinnen zyn langwerpig-
rond

, Zee-groen , met zulke vlamme-
kens, en met een Hemels-blaeuwen wit-
gefpikkclden zoom rondom , en dan met
nog Purpre en zwarte fraanje daar bui-/
ten; dog by de onderfte vin is die vooraan
nog met een Hemels- blaeuwe zeer groo-
te doorn bezet.

De vin tegen 't .lyf is Zee-groen met
drie kleene vlaminckens 'er op , licht-
Purper tegen 't lyf met een Hemels-
blaeuwen zoom, en nog een binnen- zoom
van witte Ihppels. De vin 'er onder is

Zee-groen
, hebbende tegen 't lyf drie

roode wit-gefpikkelde bandjens.
Het is een zeer lekkere vette Vifch

,

die wel de lengte van twee voeten heeft.
N°. 420. Vertoond ons de zeldza-me

Krabbe. Zy is klcen ; dog goed van zeldwine
Imaak

, bruin van grond, hier en daar Krabbe,
met Purpre en Zee-groene vlekken met
witte llippelsgeteekend

, hoedanig ook
de grond der pooten is , waar op men
Zee-groene dwars- of fchey - banden, en
witte en zwarte fpikkels overlangs 'er
tuflchen beiden ziet. De knypers zyn
Purper met Zee-groene binnen-zoomen
en Purper- roode bollekens van binnen.
Op 't midden van de pooten der knypers
ziet men een gecle en zwarte overlangze
Itreep tot aan 't lyf toe , en in 't naaite
lid aan 't lyf , maar twee witte iiippels

na de bo^'en-zyde, dog in 't midden liaan
zy aan wcerzyden van de middel- ftreep,
drie boven, en vier onder verdeeld.

N° 421. Zien wy een Vifch , by den \^^n
Inlander Jkan Paman , dat is , Oomken Paiwan.

genaamd , hy is kleen , maar aardig van fat-

zoen
, goed van fmaak , en zeer wel na

een Dood-killjen gelykende.
Het is zeer kleen , rood en donker-

blaeuw van bek , ook blaeuw van oog,
dac een witten appel , en een flreek van
witte en zwarte fpikkels, heeft die van
't oog na den bek loopt , hoedanig
ook de fchey- kring van de kop is. De
kop loopt boven den bek fteyl op , en
dan wat rond by 't begin van den rug

,

daar men ccn witten korten doorn , en ver-

der een donker- Zee -groene en donker-
Purpre lange vin ziet , hoedanige ook aWc
P p p andre
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andre vinnen legen , en or.der 't lyf zyn.

Het lyf, en de kop, is lever -veiwjg,

vol witte, zwarte, en roode fpikkels.

De flaart is zeer net Zee - groen ,
en

graeuw, van banden, met anJie van en-

kele zwarte llippcls'cr tuflchcn beiden,

en agter met een citroen-geele fraanjc te-

gen een fyn zwart zoompkcn geÜoten.

N°. 4ii. Vertijund ons den fcboonen

gcclcn Oojt-Indifch-'vaarder. Dit is een

lekkere, e^i fraejc Vifch , klecn en Itotnp

^^_^. van bek, die van binnen Hemclsblaeuw,

in"difch- met roode geflipte zoomen , en onder en

Vaarder. boven Zee-groen is.

De kop is boven Purper- verwig , en

beneden Goud-geel, hoedanig ook 't be-

neden lyf" van de Vilch is , dog boven

aan verbruind die verw wat.

Zvn oog is lood - verwig , met een

witten appel , en met een fynen zwarten

kring om 't oog , dan een kring van

witte flippen, endaneenbreedendonkcr-

Zec- groenen buiten- kring 'er om, van

welke boven tegen de kop aan nog twee

zulke Zee -groene flreeken, en nog een

donker-Hemels-blaeuwe, alle met roode

en wit-geflipte buiien-zoomen, zig ver-

toor.en.

De boven- voor- vin is als een grootc en

een kleene doorn , die Hemclsblaeuw ,

met witte ftippels 'er langs , dan rood
,

Zee-groen, en weer rood met witte 11:
p-

pcls 'er tegen aan, is.

De agter-vinnen zyn rondagtig, licht-

wic-gefpikkelde overlangze banden , dog
van welke de middellle roode ilippels

hettt. Ook Haat ieder van deze banden
tuflchcn twee fyne zwarte banden , hoe-
danig ook den omtrek van de gchecle
flaai t een fyne zwarte kring is.

N". 415. Weïioond ons uen giooten Op- De
blazer , een Vilch bevorens al gemeld }

grootc

dog nu hier om zyne zeldzame verwe, ^
"^'^

en grootte, die na de vorige geenzitis ge-
lykt, en van veel meer opmerking is, ter

nedergelleld.

De lengte van dezen Vifch is tuflchen

de drie en vier voeten.

De bek is groot, vol witte tanden,
Hemclsblaeuw van binnen, met een roo-

üenwit-gcipikkcldenbuiten-zoom boven,
en zoo een binnen- zoom beneden , met
verfcheide diergelyke roode wit-gefpik-

kclde ilreeken zoo langs den ingebogen
neus, als tulFchen 't oog en den bek, en
ook vlak agter de zelve aan weerzyden
van een witte grond met Zee -groene
zoomen, met een rood bolleken met een
witte Hip op die grond, en met eengroot
h.irt daar tegen aan , dat nSddcn in wit,
met een rood half Maanken geteekend ,

en met een breeden Zec-grocnen , en dan
nog daar buiten om met een Imallen zwar-
ten zoom bezet is. .

De kop vertoond zig als een groote

breede Oflen-kop. Het oog is byna als

een Mcnfchen-oog , zynde rood , niec

i

een witten appel , welk oog een fynen

Zee-groen, met roode flreepen,en met zul- zwarten, dan een breeden Z,ee groenen, en

ke wit-geitipte breede zoomen rondom, '

-h.."-""!--»-'-"--'- »., k„i..„„
1
..;„„>^

hoedanige roode wit-geftipie zoom van

de bovenlle agter- vin op 't lyf rondom

een lood verwigen Zadel tot op een ronde

fyne roode opgebogene overlmgze llreep

Ook doet zig nog zoo een

dan een licht-graeuwen halven kring'erom
heeft. Dan is 'er een breed Hemcls-
blaeuw boven -lid met drie witte Ilippels

ovcrlangs, wat vaneen geplaatil , tuflchen

zwarte fyne zoomen , met negen roode,

en witte bollekens naall malkandcrcn

roodverwige llreek met zulke' rood -ge- I daar boven zich vcrtoonendej dog 't on-

fpikkelde 'buiten- zoomen , en nog een der-lid beneden het oog isroodmet witte

doorgaat.

zoo in 't midden pas onder 't oog op.

De vin tegen 't lyf is licht Zee-groen,

Hemelsbbeuw tegen 't lyf, en met een

rooden wit-gefpikkelden band getee-

kend.

Van de onderfte agter -vin ziet men in

't lyf als vier ronde Hompen infchieten,

die voor aan Lood - verwig , agter wit,

en rondom rood en fyn van zoom zyn.

Pas boven de onder- vin ziet men nog een

Zee-groeneen roode gebandeerde ftomp

tegen den buik aan, uitkomen.

De fchey- kring van de flaart is breed ,

en fchoon' Zee - groen , waar op twee

witte ftippels , met een rood wit-geftipt

bollcken , hebbende na de binnen kant

een zoom van witte ftippels , en na de

buiten kant een fynen zwarten zoom, in 't

midden flaan.

De ftaart is als een ronde Waejer , die

in 't midden drie fmalle Hemels-blaeuwc

flippels geteekend.

De fchey - kring van de kop is breed ,

enHemels-blaeuw met groote witte flip-

pels , en de zelve loopc beneden de kop
ook nog een Huk weegs na den bek toej

dog in 't midden is die fchey-kring wit,

en rood gcbandeerd.

De verw van de kop en 't lyf is Goud-
geel , hoewel by den rug , en aan den buik ,

wat donker , zynde over al vol zwarte
ftippels , en van de helft van 't lyf, en
zoo verder na beneden toe , vol zwarte
en witte doorns , die kort en fmal zyn,
hebbende de buik midden in die doorns

een zwarte plek van twee duimen lengte,

an een duim breedte , die rondom ge-

golfd is.

De buik is zeer groot en dik , tegen

welke aan een vin loopt, djc niet ver van
de kop begind , en tot aan de agter-vin

voortgaat , zynde flets - Zee - groen , vol

fchuin-
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fchuinze bruin-gcele dwars-bandcn , met

i

Hemels -blaeuwe en wirte kringen tuf-

een fyncn zwarten binnen-zoom, en met; Ichen beiden de zelve, hebbende beneden
een breeden witten, roodenzoom, diebyl ecnigefyne fchubben, en boven aan, bo-

de kop te gelyk met een breeden Hemels- 1
ven 'c oog , drie halve Hemels- blaeuwe

blaeuwen binnen- zoom begind
,

guandei bollen met roode en witte gebandecrde

de blaeuwe tot het emde töc door j dog buiten -zoomen. Ook ziet men tuflchen

de roode veranderd na de lengte van een

groote vinger (daar de witte ook ophoud)

in een roode fraanje ,- die tot aan 't einde

ook doorgaat.

De vin tegen 't: lyf beftaat uit Zee-

groene en licht-gccle banden, zynde He-
mels -blaeuw tegen 't lyf met roode wit-

geftippelde zoomen. "' '.oit i

De vin 'er onder is ook uit zulke ban-

den beltaande, gelyk ook beide de agter-

vinncn i dog hare onder- zoomen zyn
breed en zwart , en dan komt een breedc

Hemels - blaeuwe ftrcek met een roodcn

wit-geltipten zoom daar tegen aan.

De boven-voor-vin is licht-Purper en

zwaar gedoomd , met zwarte en witte

doorns , na agteren toe iïaandQ , en met
een breeden rooden, en dan nog een breeden
Hemels - bl^fuwen zoom , die aan weer-

zyden verder loopt.

De ftaart is door ccnfynen zwarten, en

dan door een breeden roodcn wit- gefpik-

den bek en den kop een rooden en witten
band tot fcheiding der zelve.

Het oog is blocd-rood, met een zwar-
ten appel, die een witte Itippel heeft, en
een fynen zwarten buiten- knug.
De fchey-kring \'an 't hoofd is wit, en

rood gcbandeerd , en boven aan dien band
zyn als twee Hemels- blaeuwe en roode
oogen, met een witten appel , naallmal-

kandcren ftaande.

Het geheel lyf is zeer donker fchoon
Zee-groen, en zoo gefchubd ; dog onder
en boven wat donker , en in de midden
wat helder groen. niv-^r.

])e vin tegen 't lyfis geel en Zee-groen
gebandeerd overlangs , tegen 't lyf Zee-
groen en rood , met een Hemels-blaeuwen^
en witten gefpik keiden hand voorzien zyn-
de > dog tulTchcn 't rood en 't Zee-groen
ziet men nog een fynen zwarten , en 'er bo-
ven nog een witten band van Ipikkels.

De vin 'er onder is Zee - groen en wit
keiden rooden kringvan 't lyf gefcheiden, gebandeerd, en pas 'er bovenziet men
tegen welken fchey-kring drie Hemels
blaeuwe bollen met witte vlekken komen.

Verder is de twee-kluftige Haart geel

en Zee-groen gebandeerd ; dog tuflchen

de kluften of fchaarcn van de iV^art, mid-

den in , vertoond zig een langwerpige

licht-Purpreriiit,diewatnadcn Paarfchen

trekt, hebbende zwarte graaten en zoo-

men , en aan wederzydcn boven een

buiten- zoom van citroen-gecle en zwarte

,fraanje.

Deze Vüch doet een heerlyke vertoo-

ning in 't Water , en geen Goud heeft

zoo een ichoonen glanfch , als deze uit-

numtcnde Vifch. Hy is zeer goed, en

uitnemend vet , om te eeten ; dog
,

gelyk bevorens meermalen gezegtis, het

moet met kennis en voorzigtigheid ge-

fchieden , aangezien 'er een aderken in is

,

dat men 'er uitnemen moet , en waar van

anders veel onkundigen geftorven zyn j

waarom hem vcelen ook niet durven eeten.

Ook kan hy met zyn doorns iemand
doodelyk fteken, gelyk ik daar voorbeel-

den van gezien hebbe.

N°. 4Z4. Doet ons de groene Smp
,

De groc-
^^^^ fchoone, lekkere Vifch ; en die by-

zonder fraey en fterk van verwen is, zien.

Hy heeft voor aan in zyn bek vier

groote tanden, hebbende verder een vry

langer donker-Zee-groenen bek, na'tlyf

toe een Hemelsblacuw en wit zeldzaam

buiten -ftek , ontrent een halve vinger

4ang.

De kop is licht-Zee-groen ^ met drie

dog
pas

een

onder.

een kleene Hemels -blaeuwe
breede roode ftreek , die tot

de kop loopt.

De boven-vin voor aan is rood , zwart
en wit gedoomd , eu beide de agter-

vinnen zyn flets-grocn met groene dvv'ars-

banden, en met Hemels-blaeuwe buiten-

zoomen bezet.

De fchey-band van de ftaart is Orangie

,

met drie bollen 'er agter tegen aan, twee
roode, en een grootcr Hemels-blaeuwe
in 't midden.

De llaart is ook geel en Zee-groen ge-

bandeerd j dog hebbende agter aan eeii

breede gebogen Hemcls-blaeuwen , dan
een nog breedcr rooden met drie witte

bollen overdwars naaft een , dan nog een
fynen zwarten band , en dan nog een ci-

troen-geele fraanje daar aan.

N°. 41 f. Ziet men de 'isjonderlyk fraa- Degroo-

yV«, engrootenZee-Drtiak^ met Ende-poo- 15 ^\^'

ten. me"
De Vifch op zig zelven is een grooten hnde-

voet lang, behalven de zaag , die hy uit pootcn,

den bek , ter lengte vaneen vinger, voor
uitilceken heeft.

Deze zaag is Zee-groen, en rood , en

Zee- groen van tanden , die na boven toe

ftaan. ,-t r.oi.-,,

De kop vertoond zig ak die van een

Dolfyn , hebbende voor , boven aan zyn
fnuit , een Zee-groene tand.

De verw van de kop, en 't lyf, is

geel-bruin; dog de kop is wel zoo licht

van verw , hebbende twee a drie half-
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ronde Zce-grocnc ftrecken 'er over henen

De fchey- kring is voor aan Zee-grocn j

dog agter aan wit , en rood gebandeerd.

Het oog is rood , met een halven Zee-

groenen kring na 't Ivftoe, enookzulken

appel } dog de buiten - kring is zwart en

fyn.

Het geheel tyf is bruin-geel en zwart-

gefchubd , met een breede Zee - groene

itreep van den kop tot den flaart toegaande.

De vleugels zyn zeer fraey , als een

groote geopende wit - agtige Waejcr
,

zynde wel een grootcn vinger lang , en

boven aan een vinger breed , hebbende

overlangze zeer lichte Zee -groene ban-

den , met een licht-Purprcn fyn-gedoorn-

den buiten-zoom , en met een rooden wit-

gefpikkelden band tuflchen twee geele
,

met zwarte zoomen, tegen 't lyf aan.

De boven -vin is rood wit en zwart

gedoomd.
De agter-vinnen zyn rondrvgtig , wit,

en met lichte Zee-groene banden.

De fchey - kring van de ftaart , die als

een ronde Waejer is, is rood tii(rchen

zwarte lyden. De Ibart is wit met

drie lange banden , en vier korter licht-

Zee - groene ftrecpcn 'er tulTchen , en in

ieder perk van de banden een rood bolle-

ken met een witte vlek in 't midden ,

zynde vier in getal.

Onder tegen 't lyf van dezen Vifch ziet

men voor en agter twee roode lange poo-

ten even eens beneden , als die der End-

vogels, met vliezen tulTchen-beiden.

Deze Vifch werd niet gegeten j gelyk

ook de volgende niet.

N". 410. Doet ons den zeldzamen Zce-

DeZeld- D^aik zien, van vleugels eenigzins , als

7!!^^ de vorige, dog van verwen, kop, lyf,

Draak, vinnen, en ftaart, geheel anders zynde.

De bek fteckt wel een halven vinger

lang voor uit , zynde licht -Zee -groen
,

zwart gefpikkeld , en in 't midden Pur-

per, en zwArt gebandeerd.

De oogcn zyn rood , de appels zwart

en wit, en de buiten-kringcn zwart.

De kop verder is een Chaos en een

mengelmoes van verfcheidc verwen
,

bolleen, en vierkanten , komende drie a vier

vierkanten in 't midden , een Zee-grocn,

een Purper met roode wit-gefpikkelde

zoomen, een citroen -geel met zulke

zoomen , en een langwerpig Hemcls-

blaeuw beneden , dat ook onder wat

hrceder is , en waar op zig twee witte

bollen dwars en twceoverlangsvertooncn.

Aan weerzyden nu van deze vierkanten

heeft men drie Zee-groene , witte , en

roode ;
geele , en Purpre , en Orangie

bollen met roode wit-gettipte zoomen

hier en daar, en aan weerzyden een rood

en wit bolleken in 't midden van een

• Orangie bol , welke de middellle der drie

aan weerzyden zyn.

Het lyf is geclagtig , aan weerzyden
met een Imalle Zee-groene lyft, dewelke
aan weerzyden zeven Hemels -blaeuwe
boUekcns hebben. In 't midden loopt
een roode (Ireep met thicn zulke boUe-
kens aan v>'eerzyden. Het geheel lyf is

een pink breed , en een groote vinger
lang.

De vleugels zyn een kleenen vinger
lang , en een vinger breed boven aan.

Hare verw isbenedenlicht-appelbloezem,

met agt fyne zwarte doorgaande ftree-

pen, hcbbendé'in de twee eerfte perken,
en in nog twee andrc, die aan weerzyden
van 't middelfte ftaan, een rood vlamme-
ken. De boven-zoom is een fchoon breed
Zee-grocn op een citroen -geele band,
hebbeiide boven en beneden een zwarten
zoom , dog tegen de boven ftg nog een
fynen appelbloczemen , en agt breede korte

doornen aan 't einde. Ook ziet men bo-
ven op de breede Zee-groene grond , in

zeven perken, zeven Hcmels-biaeuween
witte bollekens.

De vinnen onder de ko^ryn klccn ,

voor Purper, en agter aan Zee- groen,
hoedanig ook de agter-vinnen van verwè
zyn, dog zy hebben vier a vyf zeer fyne

zwarte uitftekende doorns , of graaten.

By de ftaart ziet men ook twee. roode
tanden , en de zelve is even eens , als de

agter-vinnen , geteekend ; dog voor aan

heeft hy eenigc roode ib^ecpkens , en agter

aaneen zwartcftippcl , tuilchcn ieder perk
een ftreepje, en tuffchen iedereen Üip.

N°. 417. Veitoond ons den Koning der r).v^
Kreeften. Een wonderftuk der nature

, ningcier

hebbende de lengte van agt-en-vyfn'g Kreeftea.

duimen.

Het lyf is lang dcrtbien duimen tot aan

de kop , de kop tot de oogen toe zeven
duim , het platte van de ftaart vyf, zyn-
de breed zeven , en de fnebbe voor uit,

of de horens , hebben de lengte van drie

en dertig duymen.
De oogen zyn rood, met witte appels,

en Orangie kringen , op een fchoon-Zee-
groen veld , waar op vier Orangie bol-

lekens met Zee-groene ftippen ftaan.

Voor uit by de zelve fteken twee lan-

ge doorns , wel ccn vinger dik , wei-

twee vingers ieder lang, donker-Hcmel?-
blaeuw en wit van verw, met licht-Hc-
mels-blaeuwe en appclbloczeme knuiften

'er op ; en ieder met twee dunne rood en

wit gemarmelde doorns , een half ftroo

breed , en een vinger lang , uiv.

Aan weerzyden van die Zee- groene

grond by de oogen , waar op zig een

dikke , en een dunner zwart- en wit-

gebandeerde doorn vertoond , en welke

grond fchuins na voren toe uitloopt, met
roode en vv'itte zoomen , vertoond zig een

zeer dikke fnuic voor , die wel twee

, duim
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duim en een halven dik. Purper vnn grond

met vier grootc brecde blaeuwgedoornde

banden (die al klecner na voren toe wer-

den) bezet , 7.ynde de twee bultende

doorns in de cerite band Orangie. Verder
voor uit verfmallen ook die onder en bo-

ven fnuit, die van 'r begin af, en zoo
vervolgens ook , aan wcerzydcn blaeuwe

doorns heeft , dog zeer groote voor aan

by 't lyf, en op dat Jyf van de fnuit zelf

mede , en na voren toe , daar hy verfmald

,

kleene doorns , hoedanig die ook aan de

boven-fnuit, ter lengte van drie en dertig

duimen, vervolgen.

Het lyf van deze kreeft is ook fchonn

Purper en wit-agtig , by de oogcn met
fchoon-blaeuvv' en een breede half ronde

Orangie llreek , waar tegen weer een

blaeuwe, en dan weer een roode gemar-

merde komt , ycrcicrd. Dwars over 't

lyf loopen zeven zeer breede blaeuwe

dwars-banden, aan weerzyden met zwar-

en en witte vlammen, een halve pink lang,

over den Purpren en witten tuiïchen-band

van 't lyf. ^5ok ziet men aan weerzyden
van deze banden zes b'eede geclagtigc en

appelbloez^eme doorns , en op ieder band

aan weerzyden op 't einde een witte flip,

en pas onder ieder een zwarten en witten

bol met een witten kring.

Aan wcerzvdcn van de kop zien wy
óok als een Orangie Pilaiter met zes

witte boüekens, en zwarte flreepkens'er

op, na de buiten-kanr, en na de binnen-

kant, en rofjde wie- geaderde danr tegen

aanj en op het binneu-plein tuflchen de-

PiUllcTs agthien zwarte en witte bolle-

kens met Iteelkens , en vyfrhien zwart;ï

ovaaltjes met een witte binnen -grond ,

alle ^ drie en drie , overlangs in reyen naaft

;nalkandrfn flaande , 'er tuflchen beiden

gefchikt.

Aan ieder zyde heeft hy zes fchoon-

getcekende dikke pooten , die donkér-

Hemelsblaeuw en wit-gcvlckt, en aan de

pinden van binnen a's met een Orangie

en zwarte fraanje , en in 't midden op 't

gewrigt met Hemels -blaeuwe en Oran-
gie -geele knuil^en , dog agter tegen 't

lyf met blaeuwe en zw'arte bezet zvn.

Ket lyf, zich regen de flaart fchqiden-

de, vertoond by na zoo een blaeuwe
,

Purpre, en witte kroon met zulke groo-

tc doorns na de ilaart toe , als men wel
op de Ananaffen ziet, 'er tegen , zynde
tegen de laatilc band op 't lyf nog een

by z.ondre halve gegolfde groote bol , diens

buiten - zoom breed , en Orangie , de

naafle 'er aan Ptirper j gelyk de bol zelf

blacuw en wit is , met een witte rood-

gczoomde bol aan wcder-zvdcn bezet.

De verw van de flaart is fchoon-Oran-

gic, beftaande uit zes langwerpig ronde

vederen , met zwarte zoomen en graaten

,

en met ccn citroen-geele en zwarte fraan-
je buiten om.

Zy is heerlyk , vafl , zeer blank van
Vilch , en byzondcr lekker van fmaak.
Jk heb noic de weergae 'er van gezien

,

en vee] moeite aangewend, om die geheel
over te brengen; dog het is my, lotmvn
leedwezen, «mmogelyk geweefi; , alzoo
'er gedurig , door onvoorzigtighcid der
gene, die de zelve behandelden, Hukken
afbraken , en ook zommigc van weg
raakten, weshalven ikblywas, datikdie
bevorens al bad laten afteek enen

N°. 428. Vertoond ons den v/iegen'fe» De vlif~

Slnngc-nfcb. Een zeldzaam Huk , een gende

Slang, ofte Aal , die citroen -geel v an
verw op de kop, en 't lyf is

De kop is vol blaeuwe en witte halve
kringen , hebbende ook wat Hemels-
blaeuw en wit boven 't oog , ook loopt
'er een blaenw<? en witte Iheep van het
oog na den Purperen bek , waar uit zig
een fpitze drie- hoekige rong , zynde de
kop verder rnet zwarte flippels bezaeyd

,
vertoond. Het oog is wit , de appel
Hemcisblacuw , de buiten- kring rood,
en de i'cheids-kring vande k-op ook blaeuW
en wit.

Midden over 't lyf, dat met kop en
flaart drie voeten en zeven duimen lang
is, gaat een fyne zwarte flreep , tegen
welke aan wederzyden fchuinze blaeuwe
en witte , en dan weer Purpre dwars-
banden zoodanig komen , dat men die
van debenedenile rey altyd tulTchen twee
van de bovenlle rey gcplaalt ziet.

Deze Vifch heeft voor twee groote

,

en agter twee korte vleugels, die geel en
Zee-groenagtig van verw , en 'ol zwnrre
i'pikkels tuflchen de zes overlnngze fyne
zwarte flrcepen, die 'er over henen gaan,
tor de bollekens toe zyn , hebbende op
de voorfle vleugels, die dicht aan de kop
Haan , en wel een fpan lang , en matig
breed zyn, agter een donker-roode zoom
gegolfd , 'die met 't hol na boven ilaat,

en op ieder flreep aan 't einde gedoomd is.

Pns beneden dezen zoom ziet men een
rey ran vyf donker -blaeuwe bollekens
met korte ftaarten beneden , en van bin-

nen wit , in ieder rey een, waar onder
een rey van vyf zulke ronde, en dan nog
eèn rey van vyf geflaarre bollekens, eve'ii

eens als de vorige, volgd, en deze vleu-

gels zyn tegen 't lyf aan blaeuw , wit en
rood van verw.

De onderd** vleugels zyn ontrent ter

helft van 't lyf, half zoo lang en breed
als de bovenfle ; dog van verw, fpikkels,

zoom, en doorns aan 't einde, eveneens,
met dat onderfcheid, dat zv aan 't einde

maar ecne rey van vyf zulke belleken^

met ftaarten hebben.

Aan 't einde van de flaart ziet men als
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De Chi-

neefche

Prielter,

De Ko-
njnklyke

Zee-Pa-

Üng.

een blaeuwe en witte halve kring , aan

wcerzyden wat omgekruld , en in 't mid-

den een geelen doorn hebbende.

Deze vliegende Slange-Vifch is zeer

vergiftig, en is in 't Zagoe-Bofch van

Loeboe gevangen.

No . 4ip . Geeft ons den Cbineefchen Pric-

fter , een lekkere Vifch ; maar die zeer

zelden voorkomt , te zien. Het is een

zoort van Pampus-Vifch , diens kop zwart

boven , en onder Purper , en die ook

met een breeden Purprcn, dan zoo een Zee-

groenen, en dan door een half roodenen

witten dwars -band (zynde boven wit,)

van 't lyf afgcfcliciden is.

Het oog IS geel , de appel rood , de

buiten-knng zwart en Zee -groen , van

welke laatfte dan vry donkere verw ook

de boven - vin is , die agter aan vier zul-

ke lange doorns heeft. Het boven -lyf

is Orangie , tot het onder-lyf toe , dat

beneden de kop zwart , en dan met een

groote ronde bol zig Hemelsblaeuw, en

dan verder paars , dog aan 't einde een

üwart , en ronde vin met Citroen-gecle

en zwarte fraanje , hebbende daar onder

nog een zwart vinneken in 't midden

uithangen, vertoond.

Dit onder-lyf is wel een duim a twee

breed. :rr!itib ,

Agter tegen het lyf aan komt een bree-

de zwarte , dan een fyne witte , en dan

een blacuwc dwars-band te zamen , die

maar eencn band , die tot voor by de

ftaart loopt, te zamen uitmaken.

Daar tegen aan komt nog een agter-

vin , Citroen - geel van grond , en geel

van dwars-banden , tuflchen fyne zwarte

zoomen , en met een Appelbloezeme

fraanje 'er buiten om j tuffchen welke

vin, en de boven- vin, men vier blaeuwe

en witte korte breedc doorns ziet.

De ftaart is van 't Orangie lyf door een

zwarten en witten band, zynde verder Ci-

iroen-geel van verw, met gccle banden,

die agter aan zes doorns uitmaken, afge-

fcheiden.

Tegen 't lyf aan is een Purpere vin,

met donker- Purpre banden, zynde tegen

't lyf zwart blaeuw, en wit geteekend.

No. 450. Vertoond on^dcn Koninklyken

Zee- Paling ^ een Vifch van negen voe-

ten , en negen duimen lang , en in 't

rond zesthien en een halven duim dik.

Dit is een ongemeenc , fraeije, zeld-

zame , en zeer vette Vifch , vallende

zomtyds nog wel de helft langer, en dik-

ker, als deze. Hy valt ook op Lochoe.

De kop, en 't lyf , zyii donker bruin

boven en beneden , en in 't midden wat

geelagtig van verwe.

De"bek is Purper, blaeuw, en zwart,

halve krings-gewyze tegen een , waar na

nog een halve kring van zwarte ftippcls

volgd , hebbende onder aan twee blaeu-
we baardekens afhangen.
Het oog is Appelbloezem , zwart vart

appel , en van buiten-kring. Ook ziet
men van 't oog af na voren twee blaeuwe,
en een geelc Imalle vlam , een lid van
een pink lang, loopen, en dan vertoond
zig pas agter 't oog , na 't lyf toe , een
ilreck v.an vier Appelbloezeme halve bol-
len, tegen een fynen zwarten kring aan, en
tegen die bollen van agteren voor aan nog
twee blaeuw en wit -, waar onder men
dan een blaeuwe wit-geftippclde ftreep,
en dan een aiidren zoom 'eronder ziet,
zynde brcede Appelbloezeme en geelc
korte banden met zes fmalle blaeuwe
banden, 'er tufTchen beiden geplaaft.

Daar nu volgd een witte, en een Pur-
pere fyne zwart-gebandecrde fchey-zooin
van de kop , tegen malkandren aanko-
mende.
Tegen dezen fchey- zoom komt de mid-

del- vin , die flets -geel met groenagtigc
overlangze banden , en vaij gedaante als

een Palet is.

JVlidden over 't lyf loopt een fch^onc
breede boven Purper - roode , en onder
licht-Purpre ftreep , een groote vinger
breed , aan weerzyden van welke zig

boven zeven en twintig, en onder dertig

Hemels- blaetiwe bollen met witte ftip-

pcls vertoonen } dog tudchen de middel-
11 reep, en de onderlle bollen, vertoond
zig van de kop af, tot de elfde bol toe,

een Hemels - blaeuwe ftreep , die in 't

midden wit is , door 't einde van welke
ook de negende en thiende bol zoo van
een gelcheidcn werden, 'dat de cerfte ne-

gen bcnedcnfte bollen onder die Hemels-
blaeuwe ftreep , en de andre twee vol-

gende 'er boven henen loopen, gelyk dan
ook de volgende bollen zoo hoog itaande

vervolgen.

Langs de rug loopt van de kop af,
tot 't einde van de voorfte boven -vin ,

een breede Hemels- blaeuwe ftreep tegen
't lyf, en daar tegen aan een fchoone Pur-
pere en witte , hebbende pas 'er boven
een zeer lange flacuw-geele en Zee-groe-
ne geb.indeerde vin , met een Hemels-
blaeuwe doorn voor aan , hoedanig van
verw en bundeering ook de beide agter-

vinnen zyn , die byna tot 't einde toe

loopen , daar men nog een fmalle gccle

en Purpere bandeering van vier fmalle

zwarte fchey- bandekens, die hoe langer

hoe kleencr werden , en aan 't einde een
takje van zes blaeuwe, en van twee Pur-
pre bladerkens , tegen een ftaan ziet.

Van de kop afloopt langs den buik tot

ontrent de twaalfde bol van onderen een
breede Purpre , dan een fmaller gecle ,

dan een breeder licht geele , en dan een

fmaller Purpre zoom , die een fraeije

ver-
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vertooning tegen malkanderen aan ma-
ken.

N°. 43 1 . Doet ons den Ikan Onta , dat

Ikan ^5j deCamcd-Vifch ütn^ die ontrent vier

Onta. voeten lang , en zeer dik na evenmatig-

heid van zyn lengte is j zynde zeer lek-

ker van fma;ik, en zoo vet, dat men hem
byna niet eeten kan ; dog voor al zeer

hcerlyk , om de mooten 'er van te rooken.

Men moet hem de huid aftrekken , even

eens als de Leer- Vifch , en dan koken,

of braaden, alzoo de huid vry dik valt.

Hy werd de Cameel- Vifch , na den

grooten fpitzen bult , die hy op zyn rug

heeft, genaamd. Zyn oog is blaeuw,

ook de appel j dog met een wit krin-

getje 'er om , en een donker -blaeuwc

buiten kring.

De bek is van binnen appelbloezem

,

boven Zee- groen, onder Citroen -geel

met blaeuwe en witte zoomen boven en

onder 't geel, en dan weer een ftreek van

Purper , en dan weer een ftreek van 't

geel, met blaeuwe fchey-zoomen, waar
na een Pui pre zwart- gebandeerde fchey-

zoom van d^cop met een wit en blaeu-

we korte kelk , met een Citroen - geele

boves zoom 'er boven op, volgd.

Het boven-lyf van de Vifch is. fchoon

Purper , met drie overlangs naall mal-

kanderen , do^wat van een ilaande blaeu-

we bollen , die wit van binnen zyn.

Langs den rug loopt een breede zwarte

blaeuwe en witte ftreep, en daar op komt
een groote hoogc en fpitze Purpere bult

,

met een blaeuwe zwarte en witte band
in 't midden, (waar tegen nog een groe-

ne' halve groote bol komt) makende den

onder-zoom uit van de bovenite Citroen-

geele zwart -gedoomde voor -vin, die

vol doornen aan weerzyden van die

bult is.

Het onder- lyf van de Vifch is blaeuw,

hebbende een breedenHemels-blaeuwen,

witten en zwarten overlangzen fchey-

zoom tuffchen 't boven-lyf.

De vin tegen 't lyf, en 'er onder,

mitsgaders de onderfte middel-vin , en de

agter-vinnen en de ingebogene ftaart , zyn
flets -geel van grond , met overlangze

groenagtige banden ; zynde- de vin tegen

,

t:n die onder 't lyf voor aan, en in 't mid-
den, geel, tegen 't lyf met blaeuwe ban-

den } dog de twee agterfte vinnen boven
en onder hebben een licht -Purpre fraan-

je, cft de ftaart heeft een zwarten breeden
Ichey-kring, die wit in 't midden is.

N'^. 452,. Vertoond ons den Ikan Mo-

M luk-
^'^^^^> «-liitiis, den MolukzenFifch ^ die zeer

to. vet, en van grootte ontrent als een Ma-
kreel is.

Hy is geel en blaeuw van bek , die

vol tanden is. Zyn oog vertoond zich Ci-

troen-geel , en 200 is 't ook van appel,

NvanAMBOïNA. 487
met een zwarten binnen- en zoo een bui-
ten-kring. Tegen den bek aan komt een
breede Purpre zoom.
De kop en 't lyf is blaeuw. De fchey-

zooiii van de kop is Citroen - geel , en
Purper met zwarte bandekens. Ook
loopt 'er beneden tegen den buik , tot de.

agterfte vin toe, een Citroen-geele bree-
de zoom.
De vin tegen 't lyf is licht- Purper met

donker-blaeuwagtige oveilangze banden,'
hoedanig van grond, en bandeering , ook
de agter - vmnen en de ftaart zyn. Te-
gen 't lyf aan is deze , en die 'er onder,
blaeuw, en wit.

,

Het lyf is blaeuw, en in 't midden wit,
heeft agt Purpre dwais-banden , die van
't midden af wit zyn , en maar tot half
wegen 't lyf gaan , en zich als een Üli-,
fants-tand , verkleinende hoe langs hoe
meer na agteren toe , vcrtoonen.
Ook loopt 'er van de middel- vin af tot DeBerg-

digt by de ftaart een iraalle blaeuwe , en ^ot.

'er tegen aan onder een Purpre breede
ftreep. Tuflchen 't oog, en den eerften
Purpre band, boven ziet men op 't lyfook
een witten korten doorn, van den rug afna
binnen toe loopende. De boven - voor-
vin en de middelfte beneden -vin zyn Ci-
troen-geel, en gedoomd, die zv/art van
verw zyn.

N°. 453. Doet ons de Rerg-Bct, die
de allerbcfte Hollaudfche Bot in fmaak,
en blankheid , niet behoefd te wyken

;

dog die vry dikker van huid, en ook
giooter valt, befchouwen.
De bek is geel , en het oog Purper,

dat wit van appel, en zwart van kring is.

Op de Icheiding van den kop ziet men
een geel veld van een duim -breed , met
twee breede Purpre dwars- banden boven
aan, en in 't midden op 'tgeeleenbiaeuw
bolleken , met een witte ftip , waar na
een Purper- zwarte gebandeerde ichey-
zoom volgd.

De kop en 't ganfch lyf is bruin , met
fyne roodc en witte aderen , hebbende
aan de boven - kant langs den rug zeven

,

en beneden langs den buik ook zeven zul-

ke bollekens, en nog een zoo op den kop
ftaan ; dog twee der zelve ftaan dwars
voor den ftaart.

Op 't midden van 't lyf vertoond zig
een groot breed paars veld, zynde als een
ovaal, dat na de ftaait-kant war Ipits is,

hebbende een blaeuwen en zwarten buiten-

en binnen-zoom, alzoo dat 'er binnen in

die laatfte zoom zig nog zoo een ovaal

van de zelve verw als 't lyf, met een fy-

ne zwarte ftreep , die over 't lyf tot de
ftaart toe gaat , vertoond.

De vin tegen 't lyf is licht-Purpcr van
grond, na den witte trekkende, eni-o6d

Purper van overlangze banden , hoedanig

ook
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Ikan

Tsjaka-

lang Ali-

foero , of

de Alfoe-

rce che

Geep.

Ikan Pa-

Uting.

ook de boven, en onder-vinnen ,
nevens

de liaan, zyn.

Langs den rug loopt eee fletze Zee-

groene brcede zoom tuflchen twee dier-

gelyke Hemels - blaeuwe , dat men ook

onder tegen den buik ziet. Ook
loopt de boven en onder-vin van deii kop

af tot den ilaart toe , hebbende ieder een

Citroen-geele en zv/arte fraanje.

De Haart is door een Hemels-blaeuwe i

en witte band van 't lyf geicheiden, hoe-
|

danig ook zyne zyde- zoomen zyn; dog

de fyne ageer- zoom is zwart , met Ci-

troen-geeie en zwarte fraanje bezet.

No. 434. Docz om den JkanTsjakalang

Jlifoero , dat is, den Jlfoere/chen G. ep zien.

Een fchoone Vifch, zynde op Ceyam ge-

meen, zes voeten lang , enby degrooten

in een kleene agting , om dat hy groen

op de graaten is. Hy is anders zeer goed

en vet om te eeten.

Zyn bek, die zig vol tanden vertoond

,

is na de buiten- kant Purper , en na de

binnen-kant blaeuw onder en boven
,

zynde wel een voet lang , en met drie

groenagtige en blaeuwe groote halve bol-

len pas boven de neus geteekend
,

gelyk

cök de beneden-grond daar Purper , en

die wat meer na 't oog toe , en 'er wat

boven, geel is.

Het oog is wit , de appel donker-

blaeuw, met een witte Hip in 't midden',

en de buiren-kring ook donker- blaeuw.

De fchcy-zoom van den kop is Purper

met fyne zwarte fchuinze banden , en

boven of ook binnen dezen band komt een

geele grond , die beneden Orangie werd

,

met blaeuwe ftreepen , die in 't midden

wit zyn, en 'er overhenen gaan.

Het geheel boven-lyf van den Vifch is

donker-, en 't beneden -lyf, dat door

een overlangzc witte ftrcep , van de kop

af tot de Haart toe gaande , en tuflchen

zwarte lylten Huande , van 't boven-lyf

gcfcheidcn is, licht-blaeuw.

Tegen den rug aan ziet men vyf halve

groote zeer donker - blaeuwe bollen met

Hemels-blaeuwe breede , en dan fm al Ie

witte buiten-kringen, van welke 'er twee

onder de voorlle en drie ouder de ag-

terfte buven-vin ftaan.

De vin tegen 't lyf is licht Purper , de

overlangze banden 'er over zyn fchoon-

rood-Purper. hoedanig ook alle de andrc

vinnen, nevens de twee-kluftige Haart,

zyn.

Ook ziet men hier beneden in 't mid-

den mede zulk een vinj en Citroen-geele

en zwarte fraanje aan de voorHe boven-

vin, en aan de twee agter-vinnei..

N". 43 f. Geeft ons den Jkan Palating^

dat is, de Palating-Fifchy te zien. Hy is

plat, ontrent drie voeten lang , en een

duim dik , zynde lekker en redelyk vet

,

vol graaten, en werd in de Portugeefcbe

Baey in écn/lmbunfcben Inham gevangen.
Hy IS wat dik van kop, die

,
gelyic 'c

lyf, licht-blaeuw, gelyk de bek vol

tanden , dog kort is. Boven loopt de
neus met een breede Zee- groene en geele
zoom wat rond omgebogen Beneden
tegen den Purpren zwaï t - gebandeerdcn
fchey-zoom loopt van den bek afeeu bree-
de geele Hreek.

Het oog is blaeuw , met een zwarten

j

buiten-kringj hoedanig de appel ook is,

hebbende een witte ftippel.

Tegen den rug aan heeft men zes han-
gende kromme , en tegen den buik zes

zulke opHaande blaeuwe doorns , die ia

't midden wi: zvn.

Van den kop af tot den Haart toeloopt
een breede witte Ichey-Hrecp, met Pui-
pre en zwarte fyne zoomen tegen een.

De vin tegen 't lyf ann is wit.igtig-ros

met overlangze blaeuwe banden , hoeda-
nig ook de twee agtcr-vinncn boven , de
middclHe en twee agter- vinnen , bene-
den, nevens de Haart zyn \ welke Haart

zich van agteren als een hfè=^ Maan, die

een fmallen zwarten zoom heeft, vertoond.

De bovenHe voor- vin is zwart -ge-
doomd

, geel van grond , Orangie van
beneden-zoom, en fyn-zwartvanbuiten-
zoom.

N". 436. Geeft ons den Parei Ceram,
dat is , den Ceramzvn Roch te zien. Een zeer

lekkere, zoete, vaHe , en veel aangenamer
Vifch dan de Roch hier te Lande , die

ook fyner van graat, en zoo groot niet,

uls de Roch hier , valt > dog hy is onge-
meen fraey van verwen.

De bek en kop, die fchoon Purper is,

en die daar een biaeuwen zoom met wirte

Hippen aan weerzyden heeft, vertoond als

een kroon van vyf zwarte wit gefpikkel-

de dwars- Hrecpen , die aan weerzyden
omgekrulde blaeuwe doorns op een geelen

grond hebben , en welke Hreepen hoe
langer hoe meer na 't einde van den bek ,

loopende met een korte fpits uit, vermin-
deren.

De oogen zyn blaeuw, wit, en zwart
van buiten - kring , en blaeuw van appel
met een witte Hip.

TulTchen beiden de oogen onder ziet

men, opeen geelen zwart-gefpikkeldcn

grond, een biaeuwen wit -gefpikkelden
ronden halven kring, bindende de oogen
als aan een , en zoo een band ziet men
ook aan weerzvden van de oogen , en
dan om laag , beneden dien band, die de
oogen als aan een hegt , nog een rooden
banci aan weerzyden van die verdrc geele

grond , waar op de oogen Haan
, ge-

plaarH.

Het geheel lyf, over welkers midden
een fyne zwarte ijreep al voor van den

kop

I

Ikan
Parei

Cciam.
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hop af tot den ftaart toe loopt , is' bruin

en licht lever-verwig met fyne witte en

groene aderkens geteekend.

Boven aan , daar de grond het donker-

fte tot aan weerzyden halver weg is

,

verneemt men aan wederzydcn van de
fyne zwarte fchey - ftrecp vier Hemels-
blaeuwe ovaale bollen , een nagel groot

,

hebbende na den boven -kant een witte

Itrcep, en na de binnen-kant een rey van

witte Ipikkels.

Pas duar na ziet 'men een geelen zoom ,

tudchen tv/ee blaeuwe lyften, aan weer-

zyden van de zwarte fchey- ftreep een, be-

ginnende boven by dat geel veld der oogen
zeer fyn , en eindigende hoe langer hoe
breeder tegen de agter boven- en onder-

vin, die licht Purper en wit gcbandeerd,

zwart gezoomd , Cirroen-gecl van fraan-

jc zyn , en tot den llaart toe uitloo-

pen.

In 't midden van 't lyf vertoond zig

nog een fraeje by na vierkantige ftreek

,

die Citroen -geel van grond, groen en
rood geaderd , en breed Purper-verwig
van zoom roven aan weerzyden is, heb-

bendf zwarte lyilen , en een Purpere

knop met een zwarten zoom , die boven
wit is 'er op, na welke knop toe dit veld

wat bogtig rondloopt en verfmald > maar
de beneden-zoomen van dit Citroen-geel

veld zyn aan weerzyden fyn- zwart , en

pas 'er beneden by den llaart , aan weerzy-

den van de zwarte fchcy-ftrcep op 't lyf,

ziet men een blaeuwen bol met een ver-

keerde witte halve Maan 'er in.

Van den kop aflangs den buik, en langs

den rug , tot aan de agter-vinnen , ziet

men een breeden donker -ornenen zoom
tuflchen twee Hemels -blaeuwe fcherp

uitloopende lyilen liaan.

De Haart, die zig als een geflingerde

Aal vertoond , heeft ook zoo een breeden

groenen blaeuwe , en fynen zwarten zoom

,

voor aan met een blaeuwen wit-gefpik-

kelden zoom , die een groote vinger aan

weerzyden verre loopt , hoe verre men in

't midden ook een zwarte fyne flreep
,

en dan verder tot het einde toe zwarte
flippels, ilip voor ilip vervolgens , met
een geele en blaeuwe bandeering, die als

eenblaeuwe fcherpe hooi n vertoond, ver-

De Ban- ncemd.

daiche N». 457. Tioet ons den Bafjda/chenElfi
Elit met fftef banden zien , zynde van groote als
*°°'^"*

een Elft in Holland ; en ook zeer vet en

goedi dog voor al zeer fmakdyk, als hy
gerookt is , alzoo hy gemeenelyk vetter

dan onze Elft valt.

Hy is geel van bek, die vol tanden is
,

boven Purper en verder blaeuw van kop,
ook blaeuw van oog, dog zwart van ap-

pel, die een witte Hip heeft , en zwart
van buiten-kring is , hebbende wat bo-

llï. Deel.

ven 't oog een Purpre vlek met een Ci-
troen-gecle kring , als of het ook een oog
op zich zelven nog was,

By 't oog komt als een blaeuwe klee-

ne , en wat lager nog een andre blaeuwe
kring, waar tegen aan nog een geele, en
nog een Purpre kring met zwarte banden
komt.

Het lyf is blaeuw , met twee groote

Orangie- geele dwars- banden over her

lyf, die in 't midden wat hchter van ver-

we zyn.

De boven-voor-vin is geel , met drie

zwarte doorns. De vin legen 't lyf, die

zig als een Palet vertoond , is licht-Pur-

per met oveilangze Purper-roode banden,
hoedanig ook zyn de twee andre agter-

vinnen boven,enbeneden,dieCitroen-gtele

fraan je hebben j ook is de llaart van verw en
banden als die vinnen, hebbende voor en
agter een zwarten fynen fchey-zoom. j. „ .

N°. 438. Doet ons de Papoefche Z'^^^- poefche

pere Heyl-Bot^ befchouwen. Purpre

Deze fchoone, zoete, vette, en lek- ^^y^-

kere Vifch is anderhalve voet lang , en °^'

fracy dik , werd in een Rievier by hen
gevangen , en mceft , om zyne vetheid

,

van hen gerookt.

De kop , die rond is , vertoond zich

Citroen - geel , met een breede Purpre
llreek van onder , die aan 't oog , dat

zeer kleen, en ook geel is, met een zwar-
ten appel , en buitcn-kring , fcherp toe-

loopt. Den bek is Icherp , en wat lang-

werpig als van een Vogel. Boven tegen den

kop zyn zwarten fpikkels langs den zwar-
ten boven- zoom. De fchey- zoom van den

kop is Purper met zwarte fyne banden.

Boven tuflchen den kop , en de voor-

vin, ziet men zes geele bollen met blaeu-

we en witte buiten-zoomen bezet.

Het lyf is fchoon Purper , zynde aan

weerzyden in 't midden wat ingebogen,

en daar in die inbogt met een blaeuwe en
witte band , die aan weerzyden fcherp

uitloopt, bezet. En zoo loopt het lyf

by de agter-vinnen nog al meer in , al-

lenskens tot aan den llaart verfmallende. r

Op 't lyf ziet men alsineendrie-fprong

tuflchen den Haart en de middel-vin, drie

blaeuwe ovaalen , een lid van een vinger

lang , met twee witte halve kringen boe-

ven een, met de bogten na boven toe, en

met een witte Hippel 'er onder.

De middel-vin is Citroen-geel, zwart

van graaten , blaeuw en wit tegen 't lyf,

en beneden wat Orangie verwig.

De boven-voor-vin is Citroen-geel mee

twee zwarte doorns , en na de buiten-

kant tuflchen de doorn en de bogt blaeuw ^

en licht Purper gebandeerd.

DeagterHevin, zoo boven als onder, is

Citroen-geel, Orangie van beneden-zoom,

; fyn en zwart van buiten-zoom , en graa-

Q q q ten,
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ten , en Purper en zwart v;m fraanjci

hoedanig \ an verw ,
graaten, zoomen , en

fraanje ook de ftaart is,

T^ . 'No^ a:: o. Vertoond ons den Jmhon/chen

bonfche Elfi, oïÜt.Pieters-Fifcb^ hoedanig de

Elft. Portugeezen den zelven noemen.

De YjMbohieeztn uocmcn hem gemee-

lyk, IkanLimaDjari^ oïdcn'^jyfFingers-

Vifdi , om de vyf zwarte vlekken , die

op zyn lyf Iban. Dit is een Vifch die

gemeen, egtcr goed van fmaak, en van

een Elft niet veel verfchillendc is j dog

hier, om dat 'er veel beter Vifbhen zyn,

niet veel geagt is.

Hy is Purj^er en geel van bek , die vol

tanden is. Zyn oog is Purper en wit
,

met een zwarte wit-geftippelde appel,

die ook zulken zwanen buiten -kring,

maar buiten die nog een halve geeleheett.

Van den bek af looptnadefchey-kring

van den kop een geeie en witte bogtige

flreek , die by na loopt als de fchey-

Jtring, die ook geel en wit is, en zwar-

te zoomen heeft, tegen welke na den bin-

nen- kant beneden zich zes blaeuwe en

witte halve bollen vertoonen ; dog aan

de buiten-kant van defchey-kringvanden

kop ziet men nog een korte Purpiefchey-

ftreek met zwarte bandjens bezet.

Het geheel lyf, en de kop van de

Vilch, isblaeuw, in 't midden van welk

lyf, wat na de bovenkant, zigvyfgroo-

te ronde zwarte vlekken , met een witte

halve zoom met tandekens onder aan , en

met een witte ftip in 't midden , vertoo-

nen.

De middel- vin, en die 'er onder, zyn

Purper, en wit gebandeerd , en tegen 't

lyf geel , met een witte en zwarte band.

De boven-vinnen, onder- vin agter, en

de ftaart, zyn alle mede Purper en wit-

gebandeerd , met Citroen -geele fraanje

aan de twee agter-vinnen, en aan de kloe-

ke Haart , van welke de agterlte boven-

vin een lange breede Hemcls-blaeuwe en

witte doorn , en de ftaart aan weerzyden

een zoom heeft.

N°. 440. Doet ons den Wonder- Aal
zien. Dit is een groote Amhonfcbe Aal

,

drie voeten en vyf duimen lang, met een

dikken buik voor aan, die wel vyfthien a

zesthien duimen in 't rond beflaat.

Hy komt zeer zelden voor, en werd
in de modder-poelen gevangen.

De bek is Purper , de kop geel en
bruin , met zwarte fpikkels boven aan

,

en met blaeuwe witte gefpikkelde over-

langze banden, die van de bek na 't oog
loopen, hebbende mede xwartc fpikkels

in 'c midden.

DtWon-
der-Aal.

Het oog is graeuw , de appel , die

een witte fpikkel heeft , en de buiten-

kring, zyn zwart. De fchey-kring van
de kop is cok blaeuw met witte ilippels,

waar buiten men aan de beneden- kant van
't lyf verfchcide blaeuwe en witte maar
half doorgaande fmalle d wars-banden, en
dun verder over den dikken buik nc'^en

breede Citroen -geele regt doorgaande
dwars- banden ziet, die voor en agter kort,
dog in 't midden lang , en alle na agte-
ren toe omgebogen zyn , tulfchen ieder

twee van welke geele banden men dan eens
een opltaanden licht blaeuwen en witten
doorn na de boven kant (alzoo 'er mid-
den over 't lyf een fyneoverlangzefchey-
flrecp loopt) en twee zulke bollekcns na
de beneden-kant zoo verneemd , dat in 't

volgende perk dan de brllekens zich bo-
ven vertoonen, en de tand onder met de
punt na beneden ftaat, 't geen zich dan
weer in 't volgende perk even eens gelyk
in 't eerfte opdoet , dat dan zoo tot 't

einde toe, dan eens 't ecne, en dan ceng
't andere , vervolgd , en tegen den agterften

band doet zig een blaeuwe «* witte drie-

hoek op.

Vorder is het lyf en kop bruin , 'en iq
't midden wat na den geelen , hebbende

^

na die agt geele banden , verder aan:we-
derzydcn groote halve donker -blaeuwa
bollen met licht-blaeuwe en witte breede
lyllen naaft malkandren Haan , die zoo toe
het einde van den ftaart toe vervolgen.

De vinnen aan wederzyden by den kop
zyn wit-Purper , en Purper-rood geban-
deerd,

neden den buik
nen zyn , die

ftaart gaan.

N°. 441. Doet ons de Chimefche Eb' ^
heling , een Vifch die zeer lekker , on- neefch?'
gemeen vet, en ruim drie voeten lang is, Ebbding.

befchouwen.

Hy is Purper en geel van kop met
blaeuwe en witte ftreeken 'er over , en
met vyf zulke bollekens , drie op de on-
derfte Purpere , en twee op den geelen

grond
, pas daar boven zich opdoende.

De fchey-kring is Purper , en zwart ge-
bandeerd.

Boven op den kop vertoond zig een
kleene geele zwart- gedoomde vin , met
vyf groote doorns.

Het lyf is tuflchen 't Purpre en Paar-

ze, hebbende aan weerzyden een blaeuwen

en witten zoom , met Citroen - geele

fraanje , en in 't midden een Purpren en
witten zoom.

hoedanig ook de twee vinnen be-

, en de twee agter -vin-

tot aan 't einde van de

':i
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De leld.

Zonne»
Vifch.

..:. n-. . .r! 5' ni -:',•' - r')"->ttjv/ .; _

V fl'j ia

<y^£ zeldzame Zonne-Vifcb. IkanSaringani. Z)^ Papoewafche Harder. Deht-
J-^ pelaar. Ikan Balante. Ikan Djala Boental. Ikan Ganijon. Ikan Soeloehoe-

nan. De Bantamlche Zalm. Ikan Mahadewa. Ikan Baffi Frangi. Ikan
Oelar Biza. Alferez Djawa. Ikan Kipas. Ikan Pampus Tonkin. Ikan Paiang.

Ikan Bangay. Ikan TsjakalangBali. IkanMerac. Ikan Babara Koening Mata-nja;

De gcfpikkelde ]ücoh 'Ejyemtn. Ikan Maleoe,. Ikan Mitarra. Ikan Batsjan. Ikan

Nuniaii. De Maeuw-gejfikkeldc DolCyn. Ikan Pampus Cambodia. De geele ge-

amrmelde Shng. Z)e Knorrepot. De Kcyzeis-Krab njet l/laewae poolen: Het rood

Drcgggtje. De Ruit-Aal. Ikan Perdana. Ikan ünggai.i. De veelver-Jiige Dol-

fyn. ikan Cacatoeha Papoewa. Z)e /^«/w. Stomp -Smoel. Ikan Batoe Tidoie^

Ikan Batoe Amblacuw Ikan Pifaü Jang Merr.h. De Ccramzc Carf er. De Ma-
caflaarj:.e Sardyn. De blaeuwe Duyï. Ikan Tsjakalang Jang Tcrbang. .//i?/Goud-

Vilchje ra» Mauritius. De vliegende H&vder, i^e BoeroneefcheTrompetcer. Het
hont puii^e. Ikan Batoe Boano. Ikan Cacatoeha- Waioe. De groene Lootsman,
'/ Manneken. De groene Lootsman , . het. H'yfje. Ikan Djoelong, Ikan Wigoero.
Jkan Binara. Z)^ Noorder-Princes. i)f Verkcns-kop.. IVloy Aachje. . IkanTi-
Itos. ZJe Órangie-Krab. Het H'7cuiv B^:i\\\mannckcn tnet pooten. jüu Turk. Ikan

Pangeran^^n<an Vinteri. De zeldzame Vliegende Vi(cb., Ikan Sengadji Molucco.
De Koningin/Zi??- Kreeften. De zwarten Vaaudrig. Het zeldzaam Italiaans Vloertje.

Ikan'Gapi. Ikan Marate, Djantan. Ikan Marate, Betina. //c/ Orangie Vilchje,

De Spongie-Krab. Ikan Farandi. Sardyn Malakka. Ikan Mata Anam. De
Marl-Priem. Ikan Safawar. De blaeuwe Doffer. Ikan Panggontor. De groene

Stccn-Braaflcm. Ikan Batoe Jang Merah. Z)(? /^/«^/^ïüf. Bezaan-Vifch. Japanfche

Goud, f« Zilver- Vifcbjens. ,
••'.>"> '.''"»:•:.:

f
bnofg cjnijjid i

• :• ni I^- • - i,

N°. 44i. •'"lEefc omxe'ütndenzeld-

\jXzanienZonne-FtCcb. Dit
is een Vitch van een zeer vvonderlykc ge-

daante , en icekeriing , zynde twee en

een halve voet lang , en voor aan by na

wel twee voeten -, dog agter aan maar
een vierde part zoo breed.

De kop , en bek , is als die van een

Vogtij cje .bek Purper , de kop boven
,

en over al méefl: , geel , uitgenomen dat

hy onder een brecde ftreek Purper , en

verder een geheele ronde gedaante heeft,

hebbende ook twee a drie blaeuwe en

witte Itreclcen midden en agter over, of
langs de zelve , tot fcheiding.

Aan weerzyden van 't hoofd vertoond

zig als een groote blaeuwe witte en zwar-
ten Olifants-tand, zynde na den buiten-

kant bjaeuw, aandenbinnen-kant zwart,

en in 't midden wit. Het oog is ook
wit , de appel en kring zwart , en het

lyf licht-blaeuw, zynde in 't midden van
'de kop af tot den ftaart toe met een bree-

'de blaeuwe en witte ftreep , die tuflchen

zwarte zoomen ftaat, en tot afgcl'chci-

ding van 't boven en beneden-lyf diend.

Het lyf, pas na den kop , zet zig aan

wcderzyden wel een voet uit , makende
te zamcn tegen een by na als een ovaal,

dat ook wel een voet lang is.
,ig^J.,^ -^wy

In 't boven-deel vertoond zïgecnheerr
lyke Citroen - geele Zon, hebbende de
gedaante van een Menfcheh aangezigt in

't zwart gcteekend, en verder rondom 'c

hoofd eerit fyne , en daar na tuflchen in

ook lange bruine en witte flraalen , zoo
als de Zon wel meer verdeeld werd.

In 't beneden-deel vertoonen zig tegen

den buik aan twee blaeuwe witte en zwar-
te groote doorns , met wat turper daar

boi'en.

De vinnen voor tegen de borfl aan
weerzyden zyn fiets-geel ,, en, flets- groen
gebandecrd. •

, . ;;.
^

Het verdre lyf van den Vifch , naden
ftaart toe , is mede blaeuw , njet twee
zwarte bollen met kleene witte h.-ilve

Maankens 'er op , en aan ieder zyde van

't lyf met een bol getcekend.

Pas na dat groot ovaal buigt het lyf

daar wat in , loopt dan weer wat breeder

uit, en verfmald dan weder tot den ftaart

toe, hebbende aan wederzydcn een Pur-

pre brecde vin vol zwarte doorns , en aan

ieder zyde nog een groote blaeuwe en

witte doorn.

De fchey-band van den ftaart is breed,

zwart, en blaeuw en wit in 't midden.
,

. De ftaart loopt zeer breed uit , a).s.

een groote Waejcr , zynde flets -Zee-

Qüq z g'oen»
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groen , hebbende ovcrlang zeven blaeu-

vje banden , of iheepcn , en aan ieder

zyde vier blaeuwe en wittegroote doorns.

In 't midden van de zelve ziet men drie

zwarte ovaalkens , met een witten en zwar-

ten ondcrzoom , het ecne alleen op den

middelften band , een duim breed van den

fchey-band van den Haart , en boven de

zelve aan wcerzyden een in het tweede

perk vertoond.

Zyn fluit-zoom agtcr is fyn en zwart,

met Citrocn-geele en zwarte fraanie.

Het is een Ichoonc vette Vifch , dog

in Jmboina maar een reys twee a drie ge-

vangen. Deze heeft men op de Pas

Bagtnvala gekregen , en om de zeldzaam-

heid , onder de Regeering van de Heer

Coyet na Bataiia gezonden.

N**. 44V vertoond ons den Jkan Sa-

nVwl*' ringani, dat is , de Saringani- Fifcb , die

" ' anders na zyne gedaante , en vèrw, ook

wel de Citroen-Vifch genaamd wad.
Deze Vifch is wel drie a vier voeten

lang , en fraey breed en dik , Zoo dat 'er

wel zyn, die vyfthien a zesthicn ponden

zwaar vallen , 'en is zeer lekker en vet,

voor al als hy gerookt werd.

De kop is by na even eens , als die van

de voorgaande Vifch van fatzoen, de bek

Purper en wit , en de kop donker - Zee-

groen, met eenige gcbogene Purpre llree-

ken 'er over henen , hoedanig ook de

zwart-gebandeerde fchey-zoom is.

Het oog is licht -blaeuw , met witte

Hippen, de appel donker -blaeuw met

een witte ftip, en de buiten-kring zwart.

Het lyf is even eens , of men een bui-

ten - gemeene groote Citroen van fatzoen

en van verwc ziet, over 't welk zesflets-

grocne en bleek-wittc doorgaande dwars-

banden , van een llroo - breed , met de

bogten na agteren toe , zig vertoonen
,

hebbende tuffchen ieder twee banden
,

eerft drie , daar na vier , dan in de twee

volgende perken ieder vyf, in 't laatftc

perk na den fleert toe drie , en cindelyk

by den ftaart nog drie blaeuwe fchuinze

doorns naaft malkandren Haan.

Tegen 't lyf, ontrent den kop, vertoond,

zig een gecle en Zce-groene gebandeerde

vin, die tegen 't lyf aan rood, en blaeuw

van band is; dog onder tegen 't lyf, en

ïn 't midden van 't ondcrlyf , heeft men
als eenigc Zee-groene vinnen met Purper-

witte banden.

De boven -voor -vin is licht Purper,

lang , fterk gedoomd , en zwart van

doorns i de agtcr -vinnen , en de ftaart

,

zyn zoo van verw , cnzoogcbandeerd, als

de vin tegen 't lyf , hebbende ook alle

drie Purpre fraanje , en aan weerzyden

van de ftaart , voor aan ziet men een groote

• blaeuwe en witte ter zyden uitfteekcnde

doorn.

No 444. Geeft ons den Papoewafchen DcPa-
Harder te zien. Deze verfchild niet poewa-

yan de gemeene Harder , als alleen daar 1^^!*^'^^^"

in, dat de kop van deze geel, en Purper
in 't midden is, en dat alle de vinnen, en
de ftaart. Purperen witgebandeerdzyni
ook vcrtooncr. zich de banden van de vin
tegen 't lyf wat gebogen , als vlammen.
Langs den buik loopt ook van den kop ,
die dooreen Purperen zwart-gcbandeerden
fchey-zoom van 't lyf gefchciden is , tot

aan de agter-vin, een breede geelezoom.
Boven de middel-vin ziet men op de blaeu-
we huid drie blaeuwe bollen , met een
witte vlek in 't midden , in 't rond dwars
naaft een ftaan. 't Boven lyf is donker-
blaeuw gefchubt , door een breede He-
mclsblaeuwe ftreep van 't witenblaeuw-
agtig onder-Iyf, dat niet gefchubd is , af-

gezonderd.

No, 44j', Ziet men den Lepelaar, zoo De Lc
na zyn bek die zoo een ronde lepel by pelaar.

na, als die van een Lepelaar, vertoond
j

dog hy werd van andre ook wel 't Wafel-
Yzer , om dat hy voor aarr^'ïn bek een
breed rond groot Wafel-Yzer heeft;, ge-
naamd , beftaande uit een geelen , zwart-
gefpikkelden, een bruinen, en een geelen
dwars-band , met drie blaeuwe en witte
bollen 'er op, en tufTchen twee blaeuwe
en zwarte zoomen in ftaande , waar na
een bruine grond , met zoo een blaeuwe
en witte bol in 't midden, en met blaeu-

we en witte zoomen aan weerzyden , en
daar na aan weerzyden ook een fchoonc
Purpre grond , te zamen een rond van twee
a drie duim-breed over de midden uitma-
kende , volgen.

Daar na zier men een dunne fnavel

,

tegen welke die lepel ftaat , zynde een
halven vinger lang, enecn vinger dik, met
drie groote blaeuwe en witte bollen 'er

boven op ftaande , by de kop met een
breede fpits na den kop toe uitloopende

]

geele drie-hoek met een blaeuwe dwars-

I

band aan weerzyden , hoedanig ook de
fchey-kring van den kop is , die zig geel en
blaeuw breed cebandeerd vertoond , ein-

j
digende, en die tot pas boven de middel-

vin in de gedaante van een leggende Oli-

fants-tand , die aan 't einde blaeuw is
,

uitloopt.

i
De kop, en 't geheel lyf, isbruin, en

j

op den kop vertoonen zig twee blaeuwe
en witte fmalle halve kringen. Hoeda-
nige drie lange ftrcepen zig midden op 'c

lyf, twee boven , en een onder, nevens

drie zulke ovaale bollen, twee overlangs

naaft malkandren by den ftaart , en een on-

trent de middel-vin , vertoonen.

Het oog is Purper , de appel , die

een witte ftippel heeft , en de buiten-

kring, zwart. Boven den kop ziet men
vyf groote blaeuwe en witte breede

doorns,
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doorns , met 't fchcip na ngteren ge-

j
den in 't blaeuw oog , met een witten

de middel- en ag-

kcerd, en met een blaeuwe onder-

zoom.
De boven-voorvin

,

ter -vinnen , zyn Purper en Purper- wit

;

gebandeerd j dog de boven - vinnen heb-
ben voor aan ieder een groote blaeuwe
doorn. rjj IS"/

De ftaart belVaat ait êcn blaeuwen en wit-

ten buiten-band aan wederzyden , dan een

breeden Purpfen geelen en zwart geban-

deerden , en wat krom-gebogencn band aan

weerzydai , dan weer een breeden blacu-

wen , en een geelen aan wecrzyden , en in

't midden een langwerpig rondagtig veld

,

dat na de blaeuwe en witte fchcy- kring

van den ftaart fpits toeloopt , makende te

2amen als een Granaat-Vrugt uit.

Langs den buik ziet men van den fchey-

kring van den kop tot aan de agter-vin

een breeden geelen zoom tuflchen twee
blaeuwe.

Dit is een Vifch , twee voeten lang -,

dog hy werd niet gegeten, om dat hy
vergiftig^^ en voor aan in den Jmbon-

fchen Inham , en ook eMers j dog zelden

gevangen.

Ikan N°. 44<ï. Doet ons den Ikm Balante

^

Balame. dat is , </<? Balantefche P'ijch zien , die

zeer lekker-, byzondcr vet , byna als de

SamaJJi,ig-V \ich.^ en ook van die groote

is , zynde twee , en ook wel eens drie

voeten lang.

Hy is van blhnen in den bek Purper,

graeuw en groot van oog, zwart van ap-

pel, geel en breed van kring om 't oog,

en heeft nog een fmallen zwarten buiten-

kring.

Men 2;iet op den kop een blaeuwen halve

kring by 't agiei lle van den bek , en een

Purpre zwart gebandeerde fchey- kring

van den kop en 't lyf , die verder beide

licht rood zyn.

Het lyf heeft in 't midden eenHemels-
blaeuwe breede o'/erlangze ftrecp tot

fcheiding van 't boven lichaam, dat rood

en zwart gcfchubd , en van 't bencden-

lyf , dat lichter van ver\v , en onge-

fchubd is.

De bovenfte voor-vin is roodagtig-wit

met vyf lange blaeuwe doorns.

De agter - vinnen , en twee - kluftrge

flaart , zyn rood , blaeuw , en wit ge-

tandeerd } dog die tegen en onder 't lyf

zyn rood en witagtig gcbandccrd. Ook
ziet men tegen 't lyf van de middel- vin,

een blacuwen en witten band , en daar onder

tegen den buik een blaeuwen doorn.

No. 447. Vertoond ons den IkanDjala

Boental , dat is , «ff FifcJj met het rondU "erp-

netje op zyn lyf. Hy is k leen , en blaeuw van

bek, van welken, langs 't oog henen tot

aan het lyf, een breede roodebalk loopt

,

die itt 't midden "wit is , waar op '^'"*

Ikan

bjala

Boental

mid-

appel, en zulken krmg om 'toog, en
dan nog een zwarte buiten^kring 'er om

,

2Jg vertoond.

Deboven-kop, en'tboven-lyf,isflets-
groen, en de bctieden-kop

, en 't benc-
dcn-lyf. Citroen-geel, zynde door een
blaeuwe en witte overlangze ftreep van
een gefcheiden.

Pas onder de geele middel- vin, die te-
gen 't lyf Purper is , ziet men op 't be-
neden-lyf een rondkleen netje met zwarte
maazen.

- De boven- en onder-vin zyn Gitroen-
geel , zwart van graaten j dog de boven-
vin heeft voor aan een blaeuwen doorn.
De ftaart is half- groen- en wit-geban-

deerd, enaan denbeneden-kanr geel, gc-
lyk 't onderlyf, gcteekend.
Het is een kleen lekker Vifchje.
No, 448. Vertoond ons den Ikan Ga- i^m Ga-

nijon-> dat is, de Ganijon-Fifcb , die ook nijon.

lekker en fmakelyk , en ds cefl kleene
Baars van lengte is.

Hy gelykt van kop Wel Wat na een
Dolfyn. Zyn bek is Hemels- blaeuw

,
hoedanigen fmallen fchey-flteet) nien ook
boven aan den kop ziet. '^'^•'- -" •'•'

Hy is geel van oog en zwart Van appel.
De kop \s rood, gelyk ook 't lyf j dog
op 't iaatfte vertoonen zig vier witte
breede overlangze ftreepen , waar tegea
't lyf weer vier zulke roode uitmaakt.
De boven en onder-vin, mitsgaders de

twee-kluftige ftaart, die een zwarten fmal-
len fchey-kring heeft, zyn rood en witgé--
bandeerd} dog de boven -vin heeft voor
aan een blacuwen doorn,

N". 449. Geeft ons den Ikiin Kipas ,.

Djantan , dat, is , het Manneken van den Kipas^
Waejer-Fifch te zien. Dit is een donker- Djantan.

blaeuwe Vifch van kop , lyf, en ftaart.

.

De bek is kleen
, geel , en met een

Purpren band agter , die na boven ingebo-
gen , en dik oploopt. Het oog is Puri
per ; dog zwart van appel , niet twee
blaeuwe ftreepen 'er onder.

'

Het lyf, (dat met den kop en ftaart wd
twee en een half voet lang is) heeft twéc
breede geele dwars-banden , die met het
hol tegen malkandren aan ftaan, van wel- '

ke de eerfte met Purpre ; dog de tweede
met blaeuwe zoomen bezet is.

In 't midden van 't lyf vertoonen zig

twee ronde vinnen , als ronde breede
waejcrs uitgezet, hebbende ieder wel de
breedte en lengte van een groofen halven

voet. Ook heeft de bovenfte zes, en dè
onderftc vyf overlangze flaeuw-Zee-groc-

ne en flauw - witte perken , door fynft

zwarte banden ondcrfcheidcn , en in een
van deze perken heeft men , van onder
tegen 't lyf te rekenen, cerft een rey van
negen Purperc vlekjen» naaft malkan-

Qiiq } dren,
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en dan in 't volgende perk vyf

bruine boUekcns , die van binnen wit

zyn. Dan weer vlekjens , dan weer een

rey met bollekens , en dat zoo vervol-

gens, en in de bovenlle vin altyd vyf bol-

lekens in een perk , uitgenomen in 't

laatile , dat 'er maar vier iiecfr, dog in

de ondcrfte zyn 'er maar vier in een rey.

By den Haart ziet men op 't lyf twee

blaeuwe kleene doorns tegen. $:en ofldpr ,

dog boven van een ftaan. ',
; /; i' trav.

Op de ftaart zyn vier Purpre dwars-

banden, en hy loopt ageer wat breed uit,

waar na die banden zich ook vcrbreeder.

De verdre vinnen tegen en onder 't lyf,

zyn Purper-rood en wit gebandeerd,

Ikan ^°- 4r°- Doet ons den Ikan Pampus

Pampus Tonkin , dat is , de Tonkinfche Pampus-
Tonkin, f^ifch ^ zien. Dit is ook een zeer lekke-

re Vifch, zynde fcherp en kleenvanbek,

Zee-groen van kop , meteen Purpre bree-

de band in 't midden, op welke band een

Citroen-geel oog vol roode (tippen, met
een blaeuwe en witteappel, eneen zwar-

te buiten-kring ftaat.

Het lyf is Citroen-geel , vol overlang-

ze fyne Purpre en Zee-groenc ftreepen

,

die byna tot aan den ftaart toe doorgaan.

De vin tegen 't lyf is rood en wit ge-

bandeerd ; do2 die 'er onder rood en

zwart. ./,:'
De boven voor -vin is Citroen - geel

,

vol zwarte doorns, met zulkenfynen bo-

ven -zoom i dog beneden ziet men een-

donker-blaeuwe gefchubde huid. Deag-

ter-vinnen loopen rond agter, zyn licht-

rood. Purper met zwarte ftreepjensover-

langs boven (dog in de onder-vin niet) en

Zee -groen, Hiet Citroen - geelc fraanje

*^' bezet. "'.L ."^y

Onder tegen den buik ziet men iet

roods , en twce .blaeuwe .doorns 'er pas

beneden. ., f.v,r. , •,[:! / -h-

be ftaart is met een breedenZec-groe-

nen , en een Pupvcn band, van 't lyfgc-

icheiJen , in 't midden wit en Orangic

o verlangs gebandeerd , en meteen breeden

Purpren buiten-zoom , die tuflchen zwarte

lyften ftaat , voorzien.

IkanSoc- No. 4f 1. Doet ons den Ikan Soefoehoe-

foehoe- nan^ dat is, de Socjoeboenan's yifcb, zien;
nan... zoo , om dat zeker Soefoehoenan , ofKei-

zer van Djava , die zeer geerne at, ge^

naamd.
.' Het is ook waarlyk een fchoone Vifch,

ii3ic wel drie voeten lang, en byna als een

groote Carper is; dog hy valt veel vetter
j

en is zeer lekker.

De kop is boven en beneden Zce-grocn,

hoedanig ook de bek is , die ook eenige

Purpre banden heeft. Verder is de kop

Purper en tlaeuw , en in 't midden Ci-

Ijj-Qen-geel, zyqde ^aar op, en op 't Zee-

groen 'er onder , wat gefchubd , en een,

DEK.

blaeuwe vlek ook beneden 'er op. Db
fchey- kring van 't hoofd is Purper en
zwart gebandeerd.

Het oog ftaat op die Purpre ftreek bo-
ven, zynde zwart, en zoo van appel mee
een witte kring daar omj dog rondom 't

oog is een blaeuwe , dan een witte , en
dan een Imallc zwarte zoom.

Het geheel lyf is geel eh róód fchoon-
gefchubd.

,
De vin tegen 't lyf is purper geban-

deerd } en die 'er onder is beneden mede
zoo j dog boven alleen Purper met een
lange fmalle Purpre ftreek na den ftaart toe,

en met eenZcc-groenen onderzoom bezet.

De boven - vin is boven en onder Zee-
groen } dog boven van de helft afPurper.

In 't midden is zy van boven af eerft Ci-

troen-geel , en dan Purper , zynde met
fmalle zwarte zoomen onderfchciden.

De beneden -agter -vin is als vierkant,

rondom Zee-groen, en in 't midden don-
ker- en licht- Purper, 'ijiV ni'j .[

De ftaart is breed ^ als een Waejer
uitloopende, hebbende vyfC:;^cde licht'

Zee-groene, en vier breede Citroen-gec-

le banden , en agter en voor een f^nen

zwarten fchey-zoom.
No, 4f2. Doet ons de Bantamfche Salm

zien. Deze verfchild van de onze van
fatzoen en lengte niet veel j dog de vin-

nen , en de twee-kluftige ftaart, zyn
rood en wit -gebandeerd, ook is hy, ge-

kookt zynde , wit , en niet rood ; dog
vet, en zeer goed van fmaak.

N°. 4f5. Doet ons den Ikan Mahd-
Dewa, dat is, deOpper-Gods-Fifch^z\tn^

zynde zoo, omdat hy aan een /^fja'f»/?/;^»

Opper-God plag geofferd te werden, ge-
naamd.

Hy is van kop boven en beneden Zee-
groen met breede Purpre en blaeuwe
zoomen , vertoonende beneden als een
poort, en verder Citroen-geel zynde mee
een blaeuwe doorn , en nog een rond
langwerpig mcrkjc , drie blaeuwe bolle-

kens, en vier zulke vlammekens met witte

vlekjens gcteekend.

De fchey-zoom van 't lyf is breed Pur-

per , en een Zee -groene 'er tegen aan.

Het oog is blaeuw , de appel wit , en
de kring zwart.

Vorder is 't lyf en de ftaart .lan een,
zonder fchey-kring , beftaande uit twee
breede blaeuwe, met een fyne Zce-groc-

ne, twee breedf; Citrocn-geele overlang-

zc banden , en een Purpre , met een Zee-
groene 'er tegen, in 't midden.

Agter by 't einde van den (1 aart ziet men
vyf Zee-groene breeJc korte tanden, een

Zee-groenen fmallen fchey-zoom, en Ci-

troen-geele en zwarte fraanje, daar tegen.

De boven-vin beftaat uit een Zce-groe-

pe'noverlangzen band onder enboven , dan

een

i

De Ban-
tamfche

Salm.

Ikan

Maha-
Dewa.







Biza.

Ongemeene VISSCH
een Purpren aan weerzyden , en een geelen

in 't midden, hebbende mede zulke fraan-

je, als de Üaart.

De vin tegen 't lyf is Purper , en fmal

wit gebandcerd } en de onder -vin Ci-

troen-geel, zynde zwart van graaten.

Dit IS een ichoone Vifch van verwen,
en die heerlylc van fmaak is.

IkanBaf- N°. 4f4. Ziet menden IkaKBaJ/ï Fran-
üFranggi^/, dat is, de Baffi Franggi's-Fifcb, zoo,

om dat die Ternataanjcbe Koninklyke
Stadhouder die zeer gcerne at, genaamd.

Zy is als een Grundeltje , kleen i dog
hard en valt van Vifch, en zeer goed van

fmaak, zynde geel van lyf , Purper-rood

van oogen , wit en rood gebandeerd van

vinnen , en ftaart , die een blaeuwe en

witte fchey-kring heeft.

Op 't lyf, en den kop , zyn kleene rooden

doornkens op een fchoone heldre Citroen-

geele grond , zoo dat dit Vifchje in 't

Water een heerlyken weerglans van zig

geeft, te gelyk aan 't oog en aan de fmaak
wonderlyk voldoende.

Ikan N°. 4f f. Doet ons den Ikan OeJar Bi-
Oelar za^ ÓAtisé^e ^dder-Fifch, zien. Dit is

een:^er kleen Vifchje, gelykende wel een

Kind in de luyren. Het is donker-
blaeuw , met een witte fchey - kring by
den kop , en vyf witte recht daar tegen

aangebogene dwars-banden , met de bogt
na den kop toe. De ftaart is zwart en

geel , en aan weerzyden van 't lyf ver-

neemd men ook zulke fraanje , en ook
zoo een middel-vin.

Het is zeer vergiftig , en werd dier-

halven niet gegeten.

'Alferez N°. 4f(ï. Geeh ons óe y^Iferez DJaiva

^

Djawa. dat is , de Javaanfchen Faandrig , te be-

fchouwen.

Dit is een fraey Leer- of Pampus-
Vifchje, en ook zoo van fmaak. Dekop
isgeel, debekkleen, Purper, enblaeuw,
hoedanig ook de fchey-kring is. Behal-

vcn dat men onder langs den buik ook een

ftuk-weegs een Purpren zoom , en daar

boven en 'er agter nog eenige blaeuwe

llreepen ziet.

Het oog is Purper-wit, de appel zwart
en wit, en de buiten- kring zwart.

Het lyf puild aan weerzyden moy breed

uit , bcftaande uit twee breede bruine

dwars-bandcn, (waar van de oriderfteeen

Purpren en een blaeuwen zoom heeft ,) en
een brceden geelen in 't midden , en 't fmal

einde van 't lyf is dan mede geel.

De boven-vin isdonker, hcht-blaeuw,

en geel gebandeerd legen een , Ic opende
200 na hoven toe zeer lang en fmal, wel

ter lengte van drie vingeren uit , en een

Huk weegs van binnen met Purpre fraan-

je bezet zynde.

Op den kop vcrtoonen zig tweeblaeu-

we doorns , en beneden tegen den buik
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pas boven de onder- vin , die geel , en
zwart van graaten is , mede , dog deze
zyn nog wel zoo lang.

De Itaart is donker- en licht-blaeuw
overlangs gebandeerd, en heefteen breeden
Purpren zoom , by na als een halve JSlaan.

No. 4f7. Geeft ons den Ikan Par
dat is, de Oorlogs-Fijih ^ te zien.

artg. Ikan

Parangt

Deze is zeer goed van fmaak
, wel

vier voeten lang , blaeuw van lyf, met
een witte ftreep 'er over , boven dicht
beneden wel gefchubd, Citroen-geel van
vinnen, en ook zoo van ftaart; dog met
zes ovcriangze banden gercekend.
Zyn gcelc bek , die vol tanden is , heeft

ook zulken zoom boven, en een Purpren
beneden, uit beide welke verwen defchey-
zoom van den kop beftaat.

Het oog is Zee -groen met agr witte
ftippen rondom , en met een witten bui-
ten - kring j dog 't is zwart en wit van
appel.

N°. 4f8. Doet ons ót Jkan Bangay
, i!(a„

dat is , de Bangayfche Fifch zien. Bangaj-.

Deze is een grooten voet lang , en vry
breed, boven licht -rood , en beneden
Citroen-geel van lyf, en ongemeen vet

,

en lekker.

Hy is zeer dik van kop, ftomp en dik
van bek , die van binnen in Zee - groen

,

en onder met een breede ronde ftreek

,

die de kop fcheid, en Purper verwig met
zwarte en witte banden , by na als een
dikke hoorn geteekend is.

Het oog is Purper , met een zwartag-
tigen appel , hebbende een witte ftip

,

en waar in vier dwars- ftreepkens , van
den appel over 't oog gaande, vier perk-
jens maken , in ieder van welk perk je

een zv/artc ftip ftaat j dog de buiten-kring
deszelfs is zwart.

De middel-vin, de agter- vinnen, die
rond agter, en met een Citroen-geelc fraan-

je bezet zyn, en de ftaart, vertoonenzich
wit en Zee-groen overlangs gebandeerd,
en zyn alle met zwarte fyne zoomen ron-
dom gefloten.

Onder tegen den buik aan, by de onder-
vin, ziet men wat Purpers, en eengroo-
te blaeuwe doorn op 't geel lyf ftaan.

De boven-voor-vin is Citroen- geel en
zwart-gedoornd.

No. 4fp. Vertoond ons den Ikan 7sja- Ibn
kalangBali^ dat is, BaUgeefche Geep. Hy Tsj^ka-

is lang van bek , die van binnen Purper, "^

en vol tanden , en ook wel drie voeten

lang , donker blaeuw van boven ; dog
wit van onder-lyf, dat vol Zee -groene
langwerpig-ronde bladen, van den kop af

tot den ftaart toe geteekend is.

Het oog is blaeuw, de appel zwart,

en wit, de vinnen zyn geel , en ook de

ftaart, die als een haK e Maan is j hebben-

de een Zee- groene breede fchey- band, die

tuf-



Ikan

Métac.
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tufTchen twee fmaller Purpre zoomen
i>aat.

Het is een Vifch , die vry vetter , als

de gemeene Jmbonjche Geep , valt j dog
ieklen voorkomt.

No. 460. Doet ons den Ikan Merac
,

dat is , het Paeuiven-Fifchje , zoo na de

zwarte en witte oogen , waar mede het

lyf bezaeid is, genaamd, zien.

De kop is boven ,
gelyk ook'tboven-

lyf, Zee-groen, en beneden Citroen-geel.

Het oog is blaeuw } 't onderlyf Purper,

met blaeuwe vlammekens, en boven aan

geel.
IDe vin tegen 't lyf is geel , zwart van

graaten , en de boven- vin Purper met
zwarte fyne lange graaten , en tuflchen

ieder perkje twee witte bollekens met
zwarte kringen 'er om boven malkandren

vertoonende.

De onder - vin is een halve groote

kring, hebbende buiten , en tegen 't lyf

een blaeuwen zoom , en in 't midden een

Purpre ftreep op een geele en Zee-grocn-

agtige grond.

De Itaart is Citroen-geel met vier fmal-

le zwarte gevlamde dwars-bandjens, ron-

dom met een zwarten , dog buiten aan

weerzyden met een breeden Zee-groenen
fpits uitloopenden zoom geteekend.

Het is een Vifch , als een gemeene
Baars, en die zeer goed van fmaak is.

N°. 461. Doet ons den Ikan Babara
Koening Mata-nja, dat is, de Babara met

geele oogen , zien.

Deze Vifch en verfchild niet van de

gemeene Babara , dan dat hy Purper en

Citroen - geel van bek , en zoo van oog
is, dat een fchoonen Purpren appel met
een witte üip , en van welke elk een

zwanen kring heeft.

De fchey-zoom van den kop is ook Pur-

per, en zwart gebandeerd.

De vin tegen en onder 't lyf, deagter-

vinnen , en de itaart
,

(die twcckluftig

gevlamd is) zyn Zee-groen en wit geban-
deerd ; maar de bovenlle voor-vin is Ci-

troen-geel, fterk gedoomd , zwart van

doorns , en Hemelsblaeuw van beneden-
zoom.

Het lyf is donker-blaeuw van vcrw bo-
ven, dog beneden licht blaeuw.

"

Van fmaak is hy
, gelyk andere Baba-

ra's, te voren onder de gemeene Viflchen
by ons al befch reven.

Pggg.
N". 4öi. Geeft ons ie zien den gefpik-

fpikkefde keiden Jacob Evertzen.

Jacob E- Deze is wat kleener , als de gemeene
^'"'""•'Jacob Evertzen, en ook vry dikker van

kopi maar zyn bek is Purper , vol tan-

den , ook is het bovenfte van den licht-

blaeuwen fchey - zoom , waar op twee
blaeuwe bollekens met zwarte kringen
liaan, Purper-verwig.

Ikan

Babara

,

Koening
Mata-nja

E L I N G DER
Het oog is Hemelsblaeuw, en witvad

appel.

De kop , en 't lyf , zyn blaeuw j en
vol groote zwarte fpikkels.

De vin tegen 't lyf is Citroen-geel, en
ook vol groote zwarte fpikkels. De vin
'er onder , en de ageer- vinnen , en de
Itaart, zyn mede Citroen- geel, en beide
de agter- vinnen , die agter rood zyn,
met Purpre fraanje, en de bovenlle, ne-
vens den llaart, vol zwarte fpikkels ; dog
de bovenfte voor-vin is geel, met zwarte
doornen,en met een breeden Purpren zoom
bezet.

Dit is een eel , lekker , vaft Vifchje}
maar dat men zeer zelden ziet.

N". 463. Doet ons den Ikan Maleoc^
dat is, de Makoe- oi Feld- Huens - Fi/cb

,

zien.

Dit is een groote breede Vifch , van
vetheid , fmaak , en groote , als de Sa^
ma£hig-\/ i^ch.

Hy is Zee-groen , Purper en geel van
bek , hebbende van binnen fyne tanden ^

en agter aan als een rood appelken , dat

van binnen wit is. Ontrcfris *iet zelve
ziet men een verkeerde blaeuwe en,^wi£-

agtige halve Maan, en wat lager ook zoo
een lange flreek , die tegen de fcheiding'

van den kop aan loopt , die dik en rond,
beneden breed, boven aan fmaller, wit
van grond , en vol Purpre dwars -ban-
den IS.

De grond van den kop en 't boven-lyf^
is Citroen- geel , met een blaeuwe ftreep

tot den ftaart toe in 't midden, enhetbc-
neden-lyf blaeuw , met een groot zwart
ovaal in 't midden geteekend , hebbende
een blaeuwen en v/itten buiten-zoom.

Het oog is wit en Zee-groen, meteen
zwarte buiten - kring , en de appel Pur-

per, met een zwarte kring , en met een
witte ilip. Ook ziet men ter zydcn het

oog, na den bek toe als een drietje in

cyffer ftaan.

De vin tegen \ lyf is Purper geel, ge-
lyk ook de agter- vinnen , en de twee-
kluftjge ftaart ; maar de bovenlle voor-
vin is wit met zwarte groote doorns, en
een breeden Zee-groenen onder-zoom , die

in de agter- vinnen , en de middel- vin,

blaeuw en wit is.

N°. 4(^4. Doet ons de Mittina'- Vifch
zien, vallende ontrent het ^\\-xnAMitarra

dat voor aan in de Moluccos legt.

Hetisklecn; maar lekker; appelbloe-

zem van verw over 't geheel lyf vol zwar-
te ftippels na de boven-kant, envoldier-
gelyke breede merken tegen den rug, en
tegen den buik , met vyf blaeuwe drie-

hoeken ftaandc by de onderfte agter-vin.

De vinnen, en ftaart zyn Purper , en
de buiten - zoom van den ftaart is breed

,

blaeuw en en wit,mctCitroen-geele fraanje.

No, 4df

.

Iltan

Maleoei

Ikan

M.naria;
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N°. 46f. Gcefc ons den Batsjanfcbe

ifcb te zien.

Ikan

Nuoiali.

De
b'aciiw-

Dic is een lekker kleen Vifchjc licht-

rood van Ivf, hebbende boven twee over-

langze reyen mee zwarte llippcls.

De vinnen en de Haart zyn Zee-grocn

en wit gcbandeerd , en de fchey- kring

van de Iburt is wit, en zwart.

N°. 4<ï(ï. Doet onsbefchouwen denNu-
nialifche Fijcb.

Deze is een groote voet lang , wit van

kop en lyf , vol zwarte breede llreepen

over 't lyf, van de rug dwars af na de

kop loopendc.

De kop is zeer groot, loopende boven
rond. De bek is van binnen Purper

geel en met een breede zwarte drie-hoek

aan 't einde.

Het oog is rood , de appel blaeuvv,

met een witte Hip , en de buiten- kring

Z.warc en breed na de agter-kant van 't

oog-

De vin tegen 't lyf , en 'er onder , de

agier-vinncn , en de flaart, zyn Citroen-

geel , onder Goud-geel , en zwurt van

graaten j ^f^ die tegen 't lyf is Purper-

rood ijiet een blaeuwenband.

De boven-vin is licht-Purper met veel

zwarte doornen bezet j dog beneden bo-

ven de onderfte vin ziet men drie blaeuwe.

Het is een fchoone Viich , llerk van

tcekening , en byzonder goed om te

eeten.

N°. 467. Vertoond ons den blaeuw-ge-

fpikkelde Dolfyn,

Dit Vifchje is als een gemeene Baars
j

zvndc rood van kop , die rond loopt als

die van een Dolfyn, hebbende boven een

half ronde Zee-groenenbol met een witten

cii Purpren zoom. Het oog is ook rood

met een zwarte kring , en witten appel

,

'zynde verder vol klcene bollekens en an-

dre merken, die blaeuw en wit zyn.

Het lyf is donker- bruin vol blaeuwe
holiekens , ook ziet men pas buiten de

kop boven op 't lyf fchuins na de boven-

vin iwee Zee -groene en witte doornen j

en na 't benedcn-lyf, pasbenedende mid-

del- vin , een Purpere breede iheek
, gaan-

de rot aan de onder vin.

De middel -vin is Zee -groen en wit-

geel gcbandeerd.

De boven-vin is boven wit, onder

Zeegroen vol perkjens van fync zwarte

graaien , tufTchcn welke zig bollekens

met zwarte kringen vertooncn , dan eens

een, daju>^eeineenperkje, en zommigc
ook op de graaten.

De onder- vin is mede wit , en Zee-

groen regen 't lyf, met een Purpre llrecp

in 't midden , vol gmaten die perkjens

maken, en in ieder pcrkje onder en boven
een bollekcn als de voiu^e , beneden zes

,

en onder ook.

III. Deel.

De Ituart is ook boven wit onder Zee-
groen, vol graaten, die perkjens maken
met bollekens 'er over henen gczacid

,
hebbende de ftaart agter aan een breeden
Purpren lluit-zoom.

De Vifch is goed , en fmakelyk , oni
te eeten.

N°. 468. Vertoond ons den Camhdifcbe Han
Pampui-Fifcb. Pampus
Deze is ongemeen lekker, en wonder- Carabo--

lyk fraey van teekehing. **'*•

De bek , en het oog , diens appel
zwart is, zynPurpcr-verwig, en pas ag-
ter den bek ziet men een breede zwarte ,
witte, en Purpre rtreek , en boven aan
de kop is wat Zee- groen. Verder is de kop
en 't lyf zeer wit vol breede zwarte

,

meefl: in 't rond loopende , ftreepen, hoe-
wel 'er zommige ook van boven afloo-
pen , die in 't midden een bogt hebben,
en vlak in 't midden van 't lyf eindigen.

Van de boven-voor-vin af, rondom'^'t lyf
tot onder tegen de kop , loopt ook eert

Purpre breede ftreep tuflchen de zwarte
in j ook is de fchey - zoom van de kop
Purper en zwart gebandeerd.
De middel- vin en de ngter-vinhen zyn -..

Purper rood , en bleek Purper overlangs
gebandeerd. De agter- vinnen , en de
dikke breede ftaart , die uit drie zwarte
en een Purpre band , naad de zwarte fluit-

zöom ftaande, bellaat , hebben Citroen-
geele fraanje.

De boven-voor-vin is Zee-groen , en
wit-agtig , zynde fterk gedoomd, dié
donker-blaeuw zyn. Ook ziet men zoo
een kleene zwarte gedoomde vin onder
tegen den buik aan.

N°. 46P. Geeft ons de geek Gemarmel- Degeele

de Slang te zien, een Vifch, van kop en Gemar-

lyf als een Slang, zynde Citroen -geel
van kóp en lyf, zeer ilerk door groote
blaeuwe roode en Zee-groene flippen, en
teekencn

, gemarmerd over 't geheel lyf,

en over de kop.

De bek is van binnen vol tanden , en
na de bpven-kant Hemelsblaeuw.
De vin tegen 't lyf is zeer kleen, don-

ker-Purper en licht Purper gebandeerd,
met een blaeuwe en witte band tegen "c

De boven-vin is buiten-gemeen Iang,j

loopende by de ftaart tot weer halver

wegen 't onder- lyfrond , zynde Zee-gioeh
en geel-agtig-wit gebandeerd.

Deze Vifch is goed ; dog werd egter

zeer weinig gegeten j om dat hy zoo fterk

na een flang gelykt.

N°. 470. Geeft ons de Knorrepot te DcKnor-

zicn , een kleen Vifchje } maar dat met '^^P°''

zyn geknor een vervaarlyk geraas in 't

Water weet te maken.
• Het is dik en rond - oploopende van
kop, Zee-groen van bek boven met een

R r r roode

melde
Slang.
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roodc zoom rondom van binnen 'er in,
:

No. 4""2.- Vertoond ons 't rosd Drrg- petrood

en beneden bruin ,
gelyk de kop en 't 1

getje^ een klcen Hecht droog , en licht- Dregget»

ganfche iyf, uitgenomen , d;it het bene

den Orangie , en onder na de ftiiart toe

wit is, vertooncnde zig daar als een lang-

werpige poort met een Purperen en blacu-

wen zoom aan de linkerzyde en boven.

Het oog is Orangie met een roeden

kring, en zwarten appel.

Ook is 't, als of 'er nogTeen geel oog,

met een blaeuwe buiten-krmg , buiten
,

na de ikcrt toe ftond

rood Vilchje, mer een lange bovcn-fnuit J^*

voor uit als een rtiik van een Dregge , wit
van oog, zwart vnn appel, met een biaeu»

wen doorn by zyn boven-vin , die geel, met
een Purpre beneden - zoom bezet is , en
by de ftaart om rondloopt tot beneden
half wegen den buik. Op 't Iyf 7,yn ne-

gen kleene witte ovaal kens met zwarte
zoomen.

Zce-groen , met roodc en geele

in n\ de binnen kant toe.

De middel-vin, gelyk ook die 'er on-

der , is Purper gebandcerd , hebbende tegen

't Iyf aan een blaeuwe band. De andre

vinnen , en de llaiirt , zyn ook Purper-

De middel-vin , endieVronderis, zyn

De fchey- kring van de kop is wit en rood, en zwart van graaten, dogblacuw
•p-crrnpn . met roodcen geele doornen 'er en wit tegen 't Iyf.

N». 47 J. Vertoond ons ds Ritit-^nl^ DeRuyt-

die mede wel een Slang gelykt. Aal.

Hy is van binnen rood en Zee - groen
van bek, van kop wat langagtig , in 't mid-
den by 't Purperoog war reyzendc, Cnin't
midden wit, dogbo.Tn en onder bruin-

rood van grond , hebbende in 't midden

De
Keiters-

pooten.

vervv'ig, en vol zwarte graaten.

Het is een hard , vall, en blank Vifch-

je , dat zeer goed van fmaak is.

N". 471. Doet ons utnAcKeirzcr-Krab

met blaeuwe pooten. Een zeer lekkere en

Krab met fr-ieje Krabbe van teekening.
blaeuwe

Het Iyf is rond en bruin met een bui-

ten -bovcn-zoom van Citroen-geele halve

bollen , en een zwarte breede zoom nog

daar om , en dan nog een breede Hcmcls-

blacuwe getande zoom daar weer om , die

na beneden toe Purper en geel breed ge-

bandcerd is.
.

De oogen , en de lange hairen , die

voor uitReken, zyn rood.

Depootenzynvier, blaeuw, met gee-

le en Purpre banden } dog voor aan Zee-

groen, en aan 't einde wat rood met een

blaeuwe lange klaeuw.

TufTchen de ftaart, en de agterfte poo-

len , ziet men ten weerzyden als een blaeu-

we korte dikke Schorpioen's klaeuw.

De knypers-pooten aan weerzyden ,

met welke 'er zes zouden zyn , zyn zeer

dik , en mede blaeuw , agter aan met een

breede Zee-groene band , en aan weerzy-

den geel en Purper gebandeerd, dog voor

aan ook Zee-groen , en de knypers zelfs

zyn fchoon Purper, met vier zulke boUc-

kensaan wederzyden in ieder knyper.

De ftaart, diens grond wit in 't mid-

den , en Zee-groen aan de kanten is
,

heeft zeven Purpre verdeelingen , de twee

cerfte van 't Iyf af te rekenen met roodc,

de andre met fync zwarte zoomen , en

met een Purper zwart gezoomd bollcken

van buiten 'er tegen aan , en na dat de

ftaart verminderd in breedte , vermin-

deren deze Purpre verdeelingen ook in

grootte i dog het agterfte is enkel Purper

met zoo een grafnaaltje 'er in. Ook ziet

men aan 't begin van deze ftaart aan weer-

zyden vier geele en Purpre, ofte zamen

ook zoodanigcn tcckening.

Het Iyf is boven en onder geel , in 't

midden wit , en , van de kop af tot het

einde toe, vol breede Pu^re opftaande

ruiten. '^'i

Boven midden van 't lyfloopf een licht*

Purpre vin meteen Purpren rooiJen onder-

zoom by de ftaart rond , tot byna halvtn-

wegen 't onder-lyf , daar men een weinig

roods tegen den buik ziet. Oo.x loopt 'er

rondom deze vin , die een fyneii zwarten
bovcn-zoom heeft, een Citrnen-geelc en
zwiivre fraanje. Niemand durfr van de/e
Vifch eeten , fchoon men noit iet kwaads
'er aan bevonden heeft.

N». 474. Gcei't om den eerjienh/fierder Vx«n

vaH ^ï -Ryk der Fiffihen te zien. Een Pevdana.

fchoonegroote Vifch, wel drie voeten lang,
en zeer lekker van fm.iak.

I

De bek is van binnen Purper, geel,

en wit i de kop is bruin, mett^-cebiaeu-

wp en witte ftrccpcn, en met vier zulke
verfpreide bollckens. Ook loopt de inge-

drukte kop ontrent het oog wat op.

Het oog is breed , en Purper -vcrwig,
bruin van nppcl, en wit van ftip.

De fchey -zoom is ten deelen blaeuw,
boven , en ten deelen Purper en zwart
gebnndccrd beneden.

Het geheel Iyf is Zee-groen, hebben-
de boven, langs den rug, een rey van der-

thien zwarte bollen met witte ftippen ,

dan pas 'er onder zoo een rey met elf

blaeuwe wifgeftipte bollen ; <km na 'er

onder weer een rey met negen zwarte
,

en daar onder nog een rey met vyf blaeu-

we bollen , en nog een zwarte alleen 'er

onder, pas beneden de middel-vin, met
eenige zwarte en witte Shngetjcsdxir on-
trent vcrfpreid.

De middd-vin is Purperen wit -ge-

agt bollen ftaan, en rondom heeft zy ook bandeerd , zyndc zwart en wit tegen 't

Citroen-geele en zwarte fraanje. i
Iyf aan. Ook is de onder- vin Purper ,

hebbende beide zwarte graaten
*"
De
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De boven-voor- vin is Citroen -g.el,
|
endaargezaeidzyn, dog boven de middel-
vin komen 'er eens drie voor.

De vinnen, endelbart, zyn Citroen-
geel} en de boven-voor- vin heeft groote
zwarte doorns.

No. 478. Is debruine Stomp- Strioel. Dit

Ikan

Onggara

De
veel-ver-

wige

Dolfyn,

Ikan

Cacatoc-

hi Pa-

poewa.

zynde vol zwarte groote doorns

Beide deagter-vinnen zyn Purper, ge-

lyk ook de dikke ftaart , die zig als een

halve Maan agter vertoond, dog de bui-

ten-zooQjen van alle drie zyn fyn zwart j

en de agter - vinnen hebben nog een Ci-

troen geele fraanje.

N°. 47f . Vertoond ons deOnggar.ifcbe

.Fifch. Dit is een kleen lekker V'ifchje,

Zee-groen van kop en lyf , Purper van

bek van binnen
,

gelyk ook van fchey-

zoom van de kop , en van vinnen en

ftaart , hebbende overlangs een zwarte

ftreep over 't lyf, en een menigte van

roodeilreepkens over 't zelve gezaeid. Het
oog is wit en rood , dog xwavt van ap-

pel , en buiten-kring.

N°. 476. Geeft ons dea veel-ver'Uiigen

Dolfyn te befchouwen. Een V'^ifch , die

twee a drie voeten lang valt , en byzon-

der vet en fmakelyk is.

Zyn kop is dik, bruin , en zwart ge-

fpikkeld, en de bek is van binnen blaeuw
.

en wit. H||»boven-lyi'is boven -zwart
en verder^emeUblaeuw ; het beneden-

lyfliAtrood, dog beneden wat rooder.

De vinnen en ftaart zyn geel.

N°. 477. Doet ons den Ikan Cacatoeha

Papoeiva , dat is , de Papoewafchc Caca-

toeha zien. Dit is een kloeke Vifch , wel

drie en een halve voet lang, zynde blank

,

valt , vet , en zeer goed , om hem te

rooken.

Hy is zeer dik van kop , hebbende een

Papegaeys-bek , die vry breed , dik
,
geel

,

en Purper van binnen na de boven - kant,

Zee - groen beneden , hoedanig zig de

ganfchekop meeft vertoond, en vol tan-

den is.

Op de kop ziet men hier en daar zwar-
te vlekken, die midden in wit zyn

,
ge-

zaeid.

Het oog is Purper , breed , zwart en
wit van appel, en zoodanig ook van bui-

ten-kring na de fta;irt-kant.

De fchey-zoom, die van boven tot be-

neden gevlamd dwars doorgaat , is Ci

is een Viibh , twee groote voeten lang-, Bruine-
wat aan de drooge kant vallende , hoe- Stomp-

wel hy anders vaft en blank van Vifch is.
'™°'^'-

Hy is dik en Itoaip van neus , die wat
uitfteekt, en beneden den welken men by
den bek twee a drie breedc blaeuwe en
witte kringen ziet, behalven dat zig daar
by nog zoo een fraeje tak vertoond, bia-
ncn welke men pas beneden 't oog een
rey van vier blaeuwe en witte bollekens,
en daar onder nog drie reyen , ieder van
drie bollekens , en nog een onder deze
reyen ziet.

Ket oog is Zee-groen en v\^it, de ap-
pel donker -Purper , de buiten-kring
zwart } dog van 't oog loopt na den neus
toe een geele drie -hoek met een fynen
zwarten zoom boven, en eenbreederoo-
de onder , en pas daar boven ziet men een
blaeuw ovaaltje, dat van binnen wit is.

De kop, en 't ganfche lyf, is donker-
bruin , en 't lyf vol blaeuwe zwart -ge-
zoomde vlammekens bczaeid , hebbende
by de ftaart een Purpre en v.'ittc ftieep

met een zwarten zoom, bynaov<ja,lj met
twee witte doornkens bezet.

De vinnen zyn Citrocn-gcel , dog on-
der Goud-geel. De boven- voor- vin is

zeer ftcrk gedoomd , hebbende lange
zwarte breede doorns , die men bands-
gewyze ook in de agterfte beneden - vin

ziet.

De ftaart is dik en breed, loopende ag-
ter wat rond , aan wederzyden wat om-
gebogen , en met fyne zwarte ftreeken

buiten wat uitloopendc , tufTchcn welke
in een zwarte gclyke fyne fluit - zoom
komt.

De verw van de ftaart is als die der

vinnen, hebbende agt Zee-groene over-

langze banden , die na den buiten - kant
meeft, en na de midden toe minder, ge-

iroen-geel , hebbende onder na de bui-
j
bogen zyn.

ten -kant nog een zwart -gebandecrden
j N". 479. Vertoond ons den Ikan Ba- ikan

Purperen zoom tot halver-wegen 'er tegen toe Tulore ^ dat is, het Tidorees Klip- Fifch- Batoe

aan, en na de binnen-kant vcr:oond zig \je , dat dik en bol van lyf, en eel van TiJore,

mede nog een Purpre ftreek , die bene- fmaak is.

den breed is , en na boven toe fpitzer loopt

,

hoewel niet geheel tot boven toe , heb-

bende eenige zwarte en witte vlekken 'er

opgctcekend.

De Vifch is over 't geheel lyf van den
fchey-zoom af licht -Purper; dog onder

de middel -vin loopt een blaeuwe ftreep

Het is kleen van bek , die van binnen

blacuwagtig , en vry ftomp is.

Het oog is Zee-groen en wit, zwart
en wit van appel , en buiten - kring , en

hebbende nog een halven gedcn buiten-

kring na den bek toe.

Na dien zeiven kant loopt van boven af.

van den geelen fchey-zoom vandckopna ' fchuins na de onder- vin langs het oog, een

den buik toe , die daar een drie-hoekige
:
breedc dwars-balk, die in 't midden wit,

licht-roode grond afperkt, waar opeeni-
j

en met een blaeuwe en zwarte zoom bc-

ge zwarte fchrapjens twee en twee hier 1 zet, hoedanig ook de fchey-kring vari de

ftaart is. Rrr 2 Ver-
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Ikan Ba-

toe Am-
blaeuw.

Ikan

Pifau

Mcrah.

De Ce.

rsmfche

Carper.

Verder is de ganfche Vifch licht-rood

,

vol zwarte ftippels , en zulke vlamme-

kens, die midden in wit zyn.

Alle de vinnen, en de ftaart, Zyn me-

de licht-rood ; dog de vin tegen 't lyfis

dicht daar tegen aan zwart en wit.

N°. 480. boet ons den Ikan Batoe Am-
hJacwM , dat is , het Jmblaeiiiv's Klip-

Fifchje^ dat zich gelyk als een vierkante

ruit vertoond, zien.

Het is kleen van bek, die van binnen

geel, blacuw, en wit is.

Het ganich lyf , en de kop, vertoond

zich licht-rood met zeven breedc graeu-

we en zwarte dwars -banden, en die met

drie en drie zwarte fchrapjens boven mal-

kandcren van boven tot beneden toe tuf-

fchen ieder band in geteekend zyn.

Het oog is blaeuw , en wit, de appel

wit, en de buiten-kring zwart, en vlak

onder 't oog loopt een zwarte en witte

dwars -balk mede fchuins na de onder-vin.

De vinnen en ftaart zyn Citroen-geel,

en de fchey- kring van de ftaart is zwart,

.

en in 't midden wit.

Het is een uitnemend goed Vifchje tot

een Water- zode.
N». 4S1. Doet onsden/('«« Pifanjang

Mcrah ^ dat is, het rood Ales-f^ifchje , be-

fchouwen. Zynde even eens van gedaan-

te, en bek als de andre Meflen-Viflchen

N°. 143. en if4. bclchrevenj dog geheel

anders van lyf, dat uit drie reyen halve

roodc bollen tegen een bcftaat , zynde

door twee overlangze blaeuwe, zwarte,

en witre ftreepen , die geheelj anders van

fatzoen zyn , van een gefcheiden.

Ook beftaat de ftaart uit een rey zulke

halve bollen, die met cenblaeuwe, wit-

te,

geteekend ftaan

Dit Vifchje werd niet gegeten.

N°. 481. Vertoond ons den Ceramfche

Carper.

Dit is een ongemeene goede en lekke-

re Vifch, zynde ruim twee voeren lang,

geel boven , en rood onder van kop , Zee-

groen van oog , en zwart van appel en

buiten-kring. De bek is van binnen

blaeuw, loopendc zoo ook by 't oog op.

Het lyf is donker- en licht-blaeuw ge-

fchubd, hebbende een breedelicht-roodc

ftrcck, die van 't einde der voorfteboven-
vin na de middel -vin toe fchuins loopt,

hoedanige fchuinze Purpere breede

ftreek 'er naaft aan na agteren toe , met
een blaeuwe en witte fchey -zoom in 't

midden geteekend, voorkomt.

De middel -vin , nevens alle de agter-

vinnen, de onder-vin, en de ftaart, zyn

Zee - groen en wit gebandeerd j dog de

bovcnfte voor-vin is Citroen-geel, en vol

zwarte grootc doorns.

Tegen den buik aan loopt van de bene-

en zwarte , beneden-zoom tegen een

denfte agter-vin tot aan de ftaart een bree-
de roode zoom.

N°. 483. Geeft ons de Macajfaarfcbe
Sardyn re zien , die van de befchrevene
niets verfchild, dan d.at hy Zce-grocnvan
oog , vinnen en ftaart , en Purper van
binnen in den bek , als mede van Ichey-
zoom tuflchen 't hoofd en 't lyf, en ook
zoo tegen 't lyf van de middel- vin is.

N". 484. Isdel/heuiveDu^fi een kleen
lekker Klip - Vifchje , dat licht - blaeuw
van lyf, vol zwarte fpikkels

, geel van
ftaart en vinnen , en rood van bek en
oogen is.

N°-48f . Vertoond ons den Ikan Tsjaba-
Idng Jmg Terbang , dat is , de vliegende

Geep. Deze en verfchild niet veel van de
gemeene Geep , dan dat alleen 't boven
deel van zyn bek voor uitfteekt, en zon-
der tanden is.

Ook heeft hy onder en boven ccnPur-
per-rooden breedcn zoom langs den rug en
buik tot verre over de helft , en zwarre
boDen tuftchen zwarte vlam.mekens op 'c

lyf, als in twee reyen oiTvicrv en boven,
en agter aan enklc bollen met zulk^halve
Maanen ftaan.

Het voornanmfte verfchil beftaat in zyn
groote breede boven en onder- vinnen , die

flcts-Zee-grocn , met ftreepen boven af-

geperkt, en in de voor-vin met drie roo-
de en witre bollekens in ieder perk boven
een bczacid zyn , hebbende deze vin ook
eehPurprenflaeuwenboven-zoom

f dog in

<ie agtcr-boven-vin, die veel hoogcr uit-

loopt , en na agteren toe vermmderd
,

ziet men in 't eerfte perk vyf, en vervol-

gens vier, drie , en twee bollen , en in

de twee laatfte op drie na ieder maar een
bolieken ftaan.

In de beneden-vinnen , die ook van de
zelve verwe zyn , ftaan tuflchen ieder

perk zes a zeven bollen in de vinnen on-
der de middel-vin, en in de agter fte drie,

twee , en een , in de drie pcrkjes. De
middel-vin is Purper , en Purper en wit
gebandeerd.

Het geheel lyf van de Vifch is helder*

blaeuw, en agter by den ftaart ziet men
aan weder-zyden een halve zwarte breede
kring tegen malkandren aan.

De ftaart is drie-kluftig, zynde wit en
dcnker-blaeuw gevlamd , en in't midden
als nog een byzondrc donker- en licht-

Purpre gevlamde ftaart , die 'er tuflchen

beiden uitkomt, hebbende.

Hy is zeer goed van fmaak, enwelzoö
vet , als de gemeene.

N». 480. Verti5ond ons '/ Goud Vifch-

je van Mauritius.

Dit is kleen j dog goed van fniaak
,

Goud-geel van kop en lyf, en Purper
van bek, oogen, vinnen, en ftaart j ook
ziet men over 't lyf, en langs den buik,

vyf

De
Macaf-
faarfche

Sardyn.

De
Blaeuwe
Duyf.

Ikan

Tijaks-

langjang

Terbang.

Het
Goud-
Vifchje

van Mau-
ritius.
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l» vlie-

gende

Harder.

De Boe.

ronefche

Trom-
petter.

vyf overlangzc Orangie ftreepen loopen.

N°. 487. Doet ons de 'vliegende Harder

zien , die in gedaante en fmaak van de

gemeene bevorens by ons befchrcvene

Harder niet , dan alleen daar in , verfchild

,

dat hy Purper van bek, fchey-zoon), en

kop, en licht -Zee -groen van vleugels,

(die zich beneden zwart- gezoomd , wat
doornig aan 't einde, en vol zwarte fpik-

kels en zulke vlammckens tuflchen ieder

perkje daar op vertoonen) en Zee-groen

en wit - gebandecrd van itaart is. Ook
heeft hy boven en beneden, pasonderde

vleugels, een vin, die boven wit, onder

Zee-groen, en vol grootc zwarte doorns

is } terwyl de ilaart z,ig byna als een hal-

ve Maan vertoond.

N». 488. Vertoond ons ^i?« 5oc?-o''Wf-

fche Trompetter^ een aardige en zeldzame

Vifch in opzigt van 't tnaakzel van zyn
lyf en vinnen.

Hy is kleen van bek , boven blaeuw
,

onder Purper , en daar boven loopt de

kop fteil op , zich verder met een witte

en zwart^ïf'fidagtige bandeering rot aan

het ogg, dat zeer groot , wit, volzwar-

Het
Viont

Diiyije.

te , geele en Purpre kringen al rondom
malkandren is, opdoende , behalven dat

het nog een buiten - kring van geele en

Purpre blokjens, en een zwarten en wit-

ten appel , heeft.

Het lyf is graeuw, vol zwarte fpikkels,

hebbende tuflchen 't oog en de middel-

vin een zwarte en witie gebandeerde

ftreek met een rooden buiten- zoom , zy n-

de een iboo breed, en een halven vinger

lang.

De middel vin, en die 'er onder , als

ook de ftaart , is Citroen-geel , en bene-

den Goud - geel -, dog die middel - vin te-

gen 't lyf zelf blaeuw en wit.

Het fatzoen van de Vifch is byna , als

die van een kleen dooskcns-Vifchje, dik

en bol ,
groot van buik, waar langs by

de groote agter-vin een breeds witte én

bl.ieuwe zoom loopt, en by de ftaart ziet

men een langwerpige zwarte en witte

ftreek.

Boven op den rug vertoond zig een bree-

de zwarte ronde ftreek van 't oog af tot

de ftaart toe , en daar tegen aan weer een

lichte Zee -groene ftrecp , waar na zich

een lichte Zee- groene. vin als een rond

wyd uitgebogen zeyl , vol groote zwarte

doorns , met fync zwarte ftreepkens 'er

tuflrhen , en met een zoom van halve

witte bollen met zwarte zoomen , ver-

toond , hoedanig ook de benedcnfte ag-

tcr-vin van fatzoen is -, dog deze heeft

dien onder-zoom van witte bollekens niet.

Dit is een zeer goed en fmakelykVifch-

jej dog men ziet het zeer weinig.

N». 485). Doet ons het bont Duifje,

een Ideeny, aardig, lekker Klip-Vifchje,

zien. Het is Purper van bek , blaeuw
van oogen, en wit van lyf, over 't welk
zich een menigte van zwarte fpikkels met
drie a vier brecde zwarte dwars -banden
vertoonen, zynde de laatfte wit en zwart
gebandeerd, en pas 'er boven eenigePur-
perefchrapkens, die fchuins opgaan.

Al de vinnen zyn Citroen -geel, hoe-
danig ook de fraanjc aan de ftaart is j en
de middel- vin is tegen 't lyf aan blaeuw.
Het is kleen van kop , dik en bol van

lyf, en het doet cên fiaeje vertooning in

't water.

No. 4po. Geeft ons dea Ikan Batoe Boa- Ikan

no , dat is , ket Boano's Klip - Fifchje te Batoe

zien; datrond, bol, kleen, enzeergocd ^°*"^*

van fmaak is, zynde Zee-groen van bek
en oogen , Purper van fchcy-kring van
de kop , en rood over zyn geheel lyf.

Het heeft op de kop een blaeuwc en wit-
te halve kring , en ontrent de ftaart een
groot zwart ovaal , dat v^n binnen in wat
wit en als getand, en buiten om met een
blaeuwen witten , en zv/arten zoom bezet
is. Ook is deze Vifch midden over 't

lyf met nog een fyne ftreep , die van de
kop tot aan dit ovaal loopt, geteekend.
De middel -vin , die tegen 't lyf aan

zwart en wit is , gclyk ook al de andre
vinnen, en de ftaart, zyn Citroen -geel,
dog onder Goud-geel.

N°. 4pi. Vertoond ons den Ik.in Ca-
catoeha Waroe ^ dat is, de WaroefJoe Ca-
catoeha.

Dit is een zeer lekker en fraey Klip-
Vifchje, dat Purper van bek, oogen, en
vinnen is.

De kop, en 't lyf, vertoond zich Zee-
groen en wit , zynde vol zwarte ftippcls

en flangecjes , die tuflchen vier geele

dwars-banden in gczaeid zyn.

De middel-vin is zwart en wit tegen 't

lyf, hoedanig ook de fchcy-band van de
ftaart, en de uiterfte vlerk aan ieder ag-
terftc vin is , die zig ver buiten de ftaart uit-

zetten.

Na den fchey zoom van de ftaart volgd
een brecder licht -roode en witte zoom,
hoedanig eene half- Maans -gewyze men
ook agter aan by de Ciiroen-geele fraanje

ziet. Tuflchen beide deze licht - roode
en witte breede banden in is de ftaart geel,

Cacatoe-

ha VVa-

loe.

wit, en zwart van graaien.

N0.4PZ. Doet ons dciigroenen Lootsman,
en wel deszelfs Manneken, zien. Dit is

De groe-

een zeer goede fmakclyke Vifch , die als ,^3^ y^^[

een klcene Schel vifch van lengte , dik Manne-

en rond van kop , wit van bek , Purper ken.

van oog , Zee-groen en wit in 't mid-
den van lyf, en met vyf breede zwarte

banden , waar van de laatfte niet geheel

doorgaat, bezet is. De middel-vin , en
die 'er onder, is Purper , en geel en wit
tegen 't lyfj

Rrr 5 Dog
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De groe-

ncLoots-
Msn , het

Wyfje.

Iknn

Djoelong
Djoelong

IkanWi-
goero.

Ikan

Binara.

Dog de bovenfle , en agtcifte onder-

vin, zyn ook Zee-groen van grond, met

breede zwarte banden, van 't lyf daar op

voortgaande.

De Haart is blaeuwagtig en zwart van

ftrcepen , en heeft aan weerzyden een

brceden Purperen zoom, met een zwarten

binnen-zoom , die zeer fcherp uitloopt,

en den itaart twee kluftig maakt.

N». 493. Zien wy '/ IVyfken van den

groenen Lootsman^ dat in allen deeleneven

eens is, als 't Manneken, uitgenomen het

oog, dat in 't Manneken Purper, en hier

Citroen - geel is > dog beider oogen heb-

ben een zwarten en witten appel.

N°. 494. Doet ons den Jkan Djoelong

Djoelong , dat is , de Djoelong Djoelong-Fijcfj

zien. üeze heeft een langen breeden bek

en kop , die voor aan Purper , blaeuw
,

en wit is, over welken bek van 't oog, en

pas 'er beneden , twee lange zwarte ihce-

pen, met witte ftippels voor na den bek toe,

ioopen.

Het oog is wit en zwart , de kop en

't lyf rood, en hy heeft langs den rug en

buik een breeden blaeuwen en witten zoom
van de Icop boven tot de flaart toe , dog
die beneden maar van de middel- vin be-

gind. Ook Ioopen 'er twee breede Pur-

pre ftreepen midden over 't lyf van die

vin af tot dicht by den flaart , die een

blaeuwen fchey-band heeft.

De middel- vin, die tegen 't lyf zwart

en wit is , en pas buiten de welke zig nog
twee langwerpige geeleboUenvertoonen,

.is licht- Purper , hoedanig ook beide de

agter-vinnen, en de ftaart, zynj dog de

boven- voor -vin is witagtig boven, en

gcelagtig onder, zynde vol groote zwar-

te doorns.

Het is maar een gemcene , en Hegte

Vifch.

No. 49f . Vertoond ons den Ikan Wi-
goero , dat is , de IVigoero-Vij'ch , zynde

als een gemeene Baars j dog wat dik van

kop, die wit, er. boven blaeuwagtig is.

Het oog vertoond zig zwart en wit,

en de fchey-zoom van de kop , en de bek

,

vim binnen Purper , hoedanige ilreep 'er

ook midden over het wit en blaeuw lyf

loopt , zynde boven tegen den rug aan
,

en ook op 't beneden- lyf, met breede

zwarte en donker- blaeuwe teekens van

allciley fatzoen gemerkt.

De vinnen en ftaart zyn Citroen-geel;

dog de boven-vin heeft een grootcn zwar-

ten doorn voor aan. Het is een goede Vifch

om te eeten.

No. ^96. Geeft ons den Ikan Binara

^

dat is, bet vollers-Fifcbje ^iczïcn^ zynde

vry droog en flegt van imaak; dogfchoon

Hemels -blaeuw van verw , Purper van

doorns voor aan den bek , als ook van

oogcn, cnvanvinne, die bo\ en van hal-

ver weg tot beneden den buik halver

weg , en dus by den Itaart rond loopt.

Ook ziet men o\'er 't lyf, van voren af tot

agter toe, twee blaeuwe fmalle ftreepen

met witte ftippels, tuflchen welke ftree-

pen in de grond helder wit is.

No 497. Doet ons de Noorder Prin-
ces, een kloeke Vifch , die wel vier voe-

ten lang , ongemeen lekker van fmaakj
en ook zeer vet en vaft van Vifch is, zien.

Zyn bek is van binnen eei ft Zee-groen,
en dan boven aan dicht daar by Purper
en daar na weer Zee-groen.

De kop is zwart , gelyk ook 't geheel
lyf, het oog Zee-groen , wit en Purper
na de buiten-kant j dog zwart van appel.

Men ziet ook een Purpren fchey-zoom
van de kop en 't 1) f, als ook beneden aan
de buik , pas onder de vin , een Purpren
drie-hoek met een witten zoom naden kop
toe, buiten welke ook de middel -vin
Purper-verwig, en wit gebandeerd

, ge-
lyk zy geel tegen 't lyf is.

Op 't zwart lyfvertoonenzig, vanden
rug af tot ontrent de helfr^'ie (hoewel
de tweede van agteren wat verder loopt

)

vier drie- hoekige breede Hemcls-bfïicuwe
ftreekcn , met witte zoomen na den kop
toe, de eerfte vertoonende al< een groote
breede doorn , en de tweede , die vry
breederis, gelyk ook de vierde, vertoo-
nen byna een drie-hoek •, dog de derde,
die vry langer, en wel zoo breed is, ver-
toond als een groote breede vlam.

De agter-vinnen, en de breede ft^aart,

zyn Citroen-geel ; dog onder Goud-geel.
De bovenfte voor- vin is boven wit,

onder Zee-groen , en vol zwarte doorns.

No. 498. Geeft ons den Verkcm-kop re

zien, een kleen lekker Vilchje, en zoo,
om dat hy een kopje als een Verken heeft,

genaamd.
Zyn bek is licht - rood , zyn oogen

,

vinnen, en ftaart zyn Purper, en zyn lyf

en kop is licht -bruin, vol zwarte fpik-

kels.

De middel -vin is blaeuw tegen 't Ivf,

en zoo een ftreep loopt 'er ook van 't oog
na den bek tc^e.

No. 499. Vertoond ons '/ Moy Aachje.

Een heerlyke Vifch van verwen , en
fmaak.

Hy is kleen van bek, die fchoon rood,
en agter Purper is.

De kop loopt met de rug gelyks rond
op, en zoo beneden na de buik toe ook
af, makende een langwerpig -ronden
bollen Vifch , die wel anderhalve voet

lang is.

Pas beneden den bek ziet men twee drie-

hoekige breede Zee-groene en witte ftree-

ken, die aan weerzyden een Purpren zoom
hebben , en fpits daar mede na boven toe

uitloopen.

Het

De
Noordef
Fnncesi

De
Verkens-

kop.

Moy
Aachje.
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HctoögisZee-grocn, deappel z-^v^rt, ' - ^ '

en ter ayden na de llaart toe , ziet men
een vuur-roode drie-hoekje

, en onder 't

oog een leggende Zec-grocne halve Maan.
De vin cgcn 't lyf is Zee

Ikan

Tikos.

De

j i^rocn é«
wit-^ebaiideerd , dog rood tegen 't lyf
mer een Purpren band j ook is de vin 'er
onder mede zoo gebandeei-d , nh ook de
ft;iart , die twee breeds Purpre Ixiiten*
zoomen heeft, die zoo rondl<>opcn, dat
zy van de ftaart als een halve i\:aan ma-
ken

, bmreu welke die Purpre Itreeken
dan nog zoo ver tiitrchicren , dat zy bö'^
ven zeer digt by malkandcren komen.
Ds boven- en onder-vin zyn flets-Zee-

grocn en wit^ dog onder wat Iterker
groen

, met Zee - groene dwiars- banden
'er op.

Het iyfvan deVifch, en de kop, zyh
tot de ftaait toe , boven donker , en be-
neden helder-blaeuw.

No. j-oo. Doet ons den Ikan Ttios
^

dat is, bet Muisje zien. Een zoet en aan-
genaam Vifchje, dat graeuw van oorr,
en zeer dik en rond , en wie vatj kop , hoe-
danig ook.^;;^iyf is, dar men met groo-
te en kjecne zwarte fpikkelsbczacyd ziet
en dat Purper van vinnen en Itaart zich
vertoond. Djc middel -vin is tegen 't lyf
Citroen-geel. Deze Vifch is van lengte
als een gemeene Spiering , en fmaakt

,

gebraden zynde, zeer lekker.

No.foi. Gettton&deOrangieKralbc
Orangie- te bcfchoLUven.
Krab. Ken ongemeen ftuk , rynde tufTchen 'ï

Orangie en i-Qod van verw, volfyneroo-
de aderkens , vry langwerpig van lyf,
byna als of't een Snel was, meteen fchóo-
ne Zee -groene en witte breede bloem

,

met Purpie bladen 'er tulTchen , op een
lange Purpre fteel, die een fiaeje vertoo-
ning doet.

boven ter zydcn de Purpre oogen , en
voor uitliekende vezels , ziet men aan
weerzyden Purpre en geele bollckens, en
wat verder na beneden twee reyen Purp**e
doorns aan weerzyden , ieder van drie bv
eCn gefchikr.

Depooten, die, behalvéndeknyperS,
> vier in getal zyn, vertoonen zig geel met
dikke ronde Purpre krtuiilen in 't mid-
den, en voor aan na den huiten-kant Pur-
per

, en na de binnen- kant Zee-^roen
mer Citroen-geelc fraartje rondom bezet.

Tufichen de knypeis-pOoten en de an--
dre, komen aan veerzyden hog tw<^
Zee-groene korte pootjens

, metT'urprc
kmiilten in 't midden, en met blaeuwe
llaeuwen voor aan , uitftecken.

De pooten, xvaar aan zich de knypers
vertoonen , zyn tegen 't lyfgeel en breed

,

en als met drie doorns aan 't uitcrfte van'
't geel bedekt, daar na werden zy licht-
Zce- groen , en vcrbrcedcn zeer veel tot

ken met
pooten.

aan de knype«, hebbende ann de kanten
groote doorns

, t^ op 't eir* vrn Scgl-oene grond een Purptr en ^f}\\, ovëf-
langs o^'aa^

, aan wcerzydcW e, ert eert*De kftvpefS zelfi zyn zw»- groot , ha debo.cn-kam Orangie-rood, met een Ze^-
g'x>enen binntetl- zoom , en vier Purperc
boilekem daat tegen aan -, dog na de be-
Tieuen- kant zyn de knypti-s fee-groen,
ook met zülken biftnen-it^m

, en metzoo veel Pürpre böÜekens ^^rt bmnen aaft
die kant geteekend
De naart

, die by de Purpre «ëel Vaft
de bloem begind, vertoond zig eerft met
een breeden rondagtigen Zee-grdenen, dan
met een fmallen Orangien-roodén , en dan
met een blaeuwcn en witten band van de
zelve breedte , met Welke tWee laatflé
zoortcn van banden hy , band om band,
tot t einde toe

, hebbende Citroen-eeele
traanje rondom flann, vervolgd.
Het is ook een fchoonc lekkere Krabom te ecten

, en die niet min aan" dé
Imaak, als aan 't oog, voldoet.
No foi. Doet ons '/ MiTeüw Baar^- „

ma.f^eken wet poten zien. Ux \t een blaew
P^meeneendi-ooge Vifch, waaraan hiet Baard-
zdJzaams te zien is, dan dat hy ain zvn n^^i"»^-

geele en Purpre i^k als een Zoort van
baafd, ofgraaten als etn baard, bui-
ten welke hy ook driegeelébólle.1, twéé
op t donker-blaeuw hovtn, en eert op 'c
licht -bkeuw onder- lyf, en nog twee
zwarte dikke pooten, met drie vin rrer-
Kcnsie.fer, heeft, waar beneven dege-
ne, ot die aan de linker zyde , nog Wel
eens zoolang, alsdeandre, is. Langsdé
rug loopt een witte zoom , en de ftaaft is
zwart en twee-kluftig gevlamd.

.

No.foj. Vertoond'ons V^^^/ry^. DJf n,n
IS een langwerpig -ronde, dikke, lekke- Tur.
re

, en vette Vilch , die van grootte als
een Ipans Baars , zeer kleen van brk
blaeuw van kop, en ook van lyf tothalfl
wegen, IS, daar dan een breede Citroen-
geeie dwars- band tufTchen twee blaeuwe
zoomen komt. Het agtcr-lyf is Oran-
gie-rood, hebbende agter aan , eert wei-
nig nog van de ftaart af, een blaeuwe en
v/itte fchey-band.

De kop is tiik , en het oog Purper
met een witte halve Maan 'er boven. '

De vinnen, en fbart, zyn Purper', en
dicht by den ftaart is 't lyf Citroen- ceel
ert wit. ^

No. ƒ04. Geeft ons den /(•^«/'^/igjr^w*-"
dit is, (lePar.ierarg^ ofdc Prins te zien.Em aardig Vifchje , dat óok zeer goed
van fmaak is.

°

V\tt heeft in den bek eeh Citrocn-
g^ele, eenblaeliwe, en Purpcre groóte
tand, als een doorn, voor uitftekcn.
De kop is boven met een breedêri'

zoom
, die tot aan de ftaart toe langs de

'

ri'g

Ikan

Pange-

rans.
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Ikan

Vinteri.

rug doorgaat, en die donker- Hemcls-

bhicuw IS , bezet. Beneden is de kop

Zee-groen en wit , met eenigc donker-

groene ilreken 'erop, hebbende eenPur-

pren zoom , met tyne zwarte Üreepkens

by een fyne zwarte fchey zoom.

Het oog is rood en wit , de appel

zwart en wit, en de buiten-kring zwart.

Het geheel lyf is verdeeld, enderech-

te grond deszelfs beftaat uit witte , Zee-

groene , en Purpre blokjens tegen een

,

en dat vervolgens zoo van den kop tot de

ilaart toe, hoedanige drie reyen men ziet,

dog pas onder die donker-Hemcls-blaeu-

\ve zoom van de rug loopt eerll een Ci-

troen-geele zeer brecdczoom vanden kop

tot de ftaart , met drie , vier , en twee

roode fchrapkens boven een , en dat zoo

mede tot den ftaart toe. Na dezen gcelen

zoom komt zoo een Itrcek van blukjens,

dog weer een gcele middel- ftreep , met

een enkel Ichrapje overlangs , en dat tot

de ftaait toe, dan weer een geele llrcek,

even eens als de tweede , en dan weer een

ft:reek met die voornoemde blokjens j dog

onder langs den buik heeft men , byna van

de kop af tot de ftaart toe, een zoom van

Citrocn-geele en Purperagtige blokjens.

By de kop beneden , ontrent de mid-

del-vin, is een graeuw veldje , waar op

zig de Purpere en wit gebandeerde mid-

del-vin, die tegen 't lyf rood, zwart ge-

zoomd, enblaeuwis, vertoond.

De vin 'er onder is Purper , en zwart

vangraaten, de agter-beneden-vin rood,

en de boven-vin licht-Zee-groen , en wit

gebandeerd.

De ftaart is Zee-groen en wit , met zes

fmalle overlangze roode banden , aan wel-

kers einde men een rood bolleken by ie-

der, en beneden 'er ook een tulFchen ie-

der twee ftreepen , ziet. De bovenftebol-

lekens komen voor aan op een ovaal-ron-

den zwarten grond , die wel een pink breed

is, en die boven een Zee-grocnen zoom,
en Citrocn-geele fraanje heeft. Het is

een Vifchje, dat pas een fpan lang is.

N°. fof. Doet ons den Ikan Finteri^

dat is, de Finteri-Vifcb , die ontrent een

voet lang is , zien. Hy heeft een Dol-

fyns kop, eenPurprenhek, en 'er pas be-

neden een lange blaeuwe neergaande en

ver uitftekende doorn , met nog een klee-

ne ontrent de fchciding van den kop.

Het oog is Zee-groen, de appel zwart

en wit, en de buiten- kring zwart.

De kop en 't lyf is licht-bheuw ) dog

pas beneden den rug komt van den kop , tot

een weinig van den ftaart af , een Purpre

ftreep , en daar tegen aan weer een brec-

dc licht- Zee- groene , waar na in 't mid-

den een veel breeder witte ftreep volgd

,

die aan de andre zydc, of 'er beneden nojr

een Zee-groenc , die wat fmaller dan de

vorige is, heeft.

De middel-vin is Purper en wit gcbnri-

dcerd , met zwarte graaten, ook is de vin

'er onder mede Purper- verwig
,

gelyk
ook de twee- klufnge ftaart, die mede
zwart van graaten is.

Dit is een zeer aangename blanke en
vafte Vifchj dog hy valt wataandedroo-
ge kant, zynde anders byna als een Schel-

vifch i maar men ziet hem zeer weinig.

N". foö. Vertoond ons de zeldzame pg zeld-
vliegende Fifch. jame

Deze Vil'ch , van grootte als een Ha- vliegende

ring, heeft een bek, uit drie Zce-groene
^'''''"

en drie Purpre banden naaft malkandren
beftaande , die eeril met een Zee - groene
bcgind , en aan ieder zyde, by éc benedenfte

twee banden een Citrotn-gcele bol heeft,

Zyn kop, en lyf, zyn licht -blaeuw,
zynde 't laatfte vol witte agter-uitftaande

doornen met zwarte zoomen , en over 'c

zelve loopt, van 't regter oog af tot de
ftaart toe , ook een Purpre ftreep met wit-

te banden.

' De oogen zyn rood , en de appels wit
met zwarte kringetjes , hocdanip, ook de
buiten-kring is. Van iedft'v.^s^ loopt na
beneden toe een Citroen- geele ip^ts-uit-

loopcnde ftreek , die een halven vinger

lang , en een ftroo breed is.

Aan weerzyden van den kop ziet meri

een lange ter zyden over de vleugels he-

nen uitltekende doorn , die boven na de
buiten- kant blaeuw , en van binnen Purper-

rood , dog beneden van buiten ook Pur-
per-rood, en van binnen blaeuw is , zyn-

de aan weerzyden tegen 't lyf pas boven
de vleugel licht-rood.

De vleugels zyn licht -Zee -groen en
geelagtig, vry breed na ngteren, en lang,

zynde verder door negen fyne zwarte
banden in overlangze perk en verdeeld, en
tuflchen de zelve in, in ieder perk , dan
eens met drie Hcmels-blacuwe bollekens,

dan eens met een met twee Purpre vlam-
mekens , dan met vier zulke bollekens

,

dan met vier Purpre vlammekens , dan
weer met vyf bollekens, en dan weer met
vyf vlammekens , dan weer met vyf bol-

lekens, en op 't laatft met vier vlamme-
kens geteekend.

De ftaart is Puper- verwig > en deze

Vifch zeer lekker en vet j dog zoo van
teekening ziet men hem zelden.

N°. f07. Doet ons den Ikan Sengndji

Molukko , dat is , den Molukzen Hartoz ^ ^'^^"..

c \rr L Scngadjl
Zien , een ongcmecne rraeje Vilch van Molukko
teekening , en die niet minder van

fmaak is.

De bek is als die van een Vogel
,

Purper van binnen, met twee groote roo-

de tanden boven. De kop, en 't lyf, is

Citroen-geel in 't midden, en Goud-geel
aan de kanten boven en beneden.

Op den kop ziet men een kleen half-

rorvJ

1
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rond Purper bolleken pas boven denbek,\|

en daar icgcn een breede blacuwe ilrcck,!

die van binnen wit is , en zig verder aan

de cene J<anc met zoo een blacuwe dwars-
]

band , die over 't lyf loopt, vermengd,
en aan de andre Icant tegen 't blaeuw oog,
dat na de Haart toe een breede halve roo-

de kring heeft , loopt.

Boven 't oog ziet men een halve ovale

Purpre ftrcek , met blaeuw en wit in 't

midden, die van de rug begind , tn zoo
tegen 't oog aan rondom weer na de rug
loopt.

Verder heeft men van de rug af tot by
de middcl-vin een breede Purpre zwarte
ovcrlangs. gefpikkelde dwars -band, die

aan weerzyden met zoo een breede blacu-

we en witte gezoomd is ; waar na men
verder een blaeuwe doorgaande band niet

breede Purpre zoomen , dan weer een
blaeuwe en Purpre tegen een , dan ver-

volgens een blaeuwe , die in 't miïiden
wit is , dan twee Purpre banden , ieder

met een blacuwe van binnen in 'er tegen,

daar na een Purpre, daa weer een blaeu-

we cnPurp^^gen een, en eindelyk nog
twee blaciïwe met een Purpre d wars-band
in 't midden zoodanig verdeeld ziet, dat

tuiïchen ieder band een geele van 't lyf

'er tuflchen beiden in komt.
De middel -vin is licht -rood en wit

,

met zwarte graaten.

De vin 'er onder is ook rood en wie,
met een blaeuwen , en eenige zwarte
doorns.

De boven-voor-vin is licht-Purper, en
vol groote zwarte doorns.

De agtcr-vin is rondagtig, donker-

bruin, rood en graeuw gemarmerd, van

grond, met een Citroen -geele breede

zoom daar om , en dan nog een breeder

Zee -groene buiten -zoom met Citroen-

geele en zwarte fraanje 'er buiten om tot

aan de flaart.

De beneden-agter-vin is Citroen-geel

van grond, die mede met een groot half-

rond tot aan de ftaart uitloopt , en een

blaeuwen krom-gebogen band tegen 't lyf

vertoond
, gelyk men 'er wat verder nog

zoo een , dog wydcr uitgebogen, dan weer
een Purpte , en tot een buiten -band 'er

drie tegen een , twee Purpre met een

blaeuwe in 't midden , ieder een halve

llroo breed, verneemd, hoedanig ook al

de banden op 't lyf zyn, en die ook rond-

om Citroen-geele* fraanje als de bovenfte

agter-vin , hebben.

De ftaart , die een Purpre fchey-band

heeft , is geel , met zwarte fyne graaten

bezet.

Deze Vifch vertoond zig in 't Water
ongemeen heerlyk, fchitterende her geel,

als het fchoonfte Goud , tegen het llerk

Purper, blaeuw, en wit aan.

^
N". j-o8. Doet ons de Koningin der

y>s
Kreeften^ een ongemeen fchoon-ftuk. Koningin
bel'chouwen. Zy is een Berg of Land- rferKreef-

Kreeic, hoewel zy zich ook in 'c Water '^"•

houd} en mtxxhediÓQïe'm'tZagoe-Bofch
op Loehoc gevangen. Zy is vier a vyfvoe-
ten lang bevonden, en zy legt haar blacu-
we eyeren , die zoo groot als duiven-
eyeren, en rood gefpikkeld zyn, totthien
a twaalf lluks toe, in 't zand.

Zy is wel drie vierde van een voetbreed
bevonden , en heeft aan weder-zyden Zee-
groene dikke voor uitftckendc ftiangen

,

met vyf geele ovale verdeelingen of ban-
den , waai- onder een blaeuwe bol , en
waar boven op een blaeuv/e doorn , die
van binnen wit is

, gezien werd. Ook
zyn 'er aan weerzyden der Hangen groote
halve blinde blaeuwe bollen , en zulke
doorns , aan ieder zyde vier a vyf ftuks.

Het lyf is Goud-geel , hebbende voor
aan, aan ieder zyde zes pooten , die lever-
verwig van grond , tegen 't lyf aan don-
ker-biaeuw, boven aan Purper , dog op
de verdeeling Zee-groen en geel van knuiit
zyn, en zy heeft aan 't einde van ieder der
zelve een blaeuwe en witte knyper.

Over 't lyf henen ziet men zeven bree-
de blaeuwe dwars-bandcn, met cenroodc
adering, en met een Purpren buiten , en
eenfynen zwarten binnen-zoom, hebbende
aan weerzyden een donkerder grond , en
daar na drie Purpre doorns , die fcherp

uitloopen. Ook vertoonen zig aan weer-
zyden tuflchen ieder twee banden een
groote ronde Zee -groene en eenigzins

geele bol met een zwart bolleken 'in 't

midden , en een Purpre doorn 'er buiten
tegen aan j ook ziet men nog in 't midden
van ieder twee banden een zwart ovaalt-

je, dat wit in 't midden isj waar by aan
weerzyden van deze banden nog veel

zwarte bollekens , met witte flippen ,

blacuwe breede doorns , en zulkeii ovaal

boven, nevens zeer veel fchoone breede
Purpre h;ilf-ronden, drie-hoeken, enan-
dre llreeken, volgen.

De flangetjes aan weerzyden boven by
de oogen zyn blaeuw en wit gefpikkeld.

De flaart is van 't lyf door twee groo-
te Purpre bollen gefcheiden

, gelyk zich
Zeegroene en geel.igtige in 't midden

,

ftaande tegen twee geele , en op ieder bol

een kleene zwarte met een witte flippel

vertoonen. In 't midden tegen die Zee-
groene bol ziet men een grooren brceden
geelen drie- hoek met een roode zoom ter

rechter zyde, op welken drie- hoek bene-

den een diergelyke kleener blaeuwe en
witte komt te volgen , die aan ieder zy-

de van de groote geele drie-hoek , nog
een blaeuwe en witte, met een rooden zoom
ter rechter zyde heeft'j dogdiedrie-hoelc

ter linker zyde gclykt wel een ruit.

S ff De
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De
7-.varte

Vaaiidri

De rtaart is groot , zeer breed ,
Zee-

groen beneden , en agrer aangeelagtig,

vol fyne graaten , en de zelve is in vyf

banden, die ageer rond loopen, en maar

fyne zwarie zoomen rondom hebben
,

verdeeld.

In de middelfte band ftaat een ruit

,

die Hemels- blaeuw , wit, en na de lin-

ker hand zwart - gezoomd is. b-n op ie-

der bund naait deze Itaut een klecn zwart

overlangs ovaal, met een -witte vlek in 'c

loiddcn geteekend.

Agter tegen de Haart aan heeft men aan

weeizydcn buiten af een blaeuwc en wit-

te breede doorn , dan aan wcerzyden een

halve Purpre bol met een blaeuween wit-

te doorn , die na de buiten-kant Purper-

gezoomd is , 'er op. Dan volgd 'er aan

wcerzyden een blaeuwe en witte drie-

hoek met een Purpcv-rooden zoom na de

buicen-kant , en daar na verheft zig aan-

wcerzyden als een Olifants-tand , dte He-

mels- blaeuw, van binnen wit-gellreept,

en na buiten zwart, dog van binnen Pur-

per gezoomd, daar zwart gedoomd, en

wel ter lengte van een vinger , na 't mid-

den toe gebogen is.

Daar na vJlgd aan weerzyden nog zoo

een drie-hoek, en dan nog een halve Pur-

pre bol , tulfchen alle de welke in men

geele fraanje ziet ; en eindelyk ziet men

in 't midden een breede zeer lange , en

pas boven die twee Olifants-tanden uit-

llekende drie - kantige fpits als een graf-

naald , die Hemels-blaeuw , en van bin-

nen wit , met een Purper -roode lyll na

de regterzvde, en aan weerzyde met zul-

ke korte zwarte doornen, als men aan die

twee Olifants-tanden ziet , voorzien is;

al v/elke verwen zeer heerlyk en ilerk

tegen malkanderen -jflleken.

Ook ziet men boven ain nog vee! Zee-

groene, Citroen-geele, Purpre, Hemels-

blaeuwe, en meer andrc breede Icreeken

,

die een wonderlyk Cieraad aan de zelve

geven.

Het is een heerlyke Kreeft , om ze te

ceten, dog men ziet de zelve zeer zelden.

Zy is een üoodelvke vyandin van de Slan-

gen , die de zulve ook , alzoo zy hare

doodelykc knypers kennen, myden.

No.foj). Vertoond ons de zwarte yaaH-

drig^ zyndc een zeer lekker wit Leer-
° Vifchje met twee breede zwarte dwars-

banden , en met breede Hcmels-hJaeuwe

zoomen , hoedanige breede Hemcls-

blacuwe zoom ook langs de rug loopt,

voorzien.

De bek is fmal , van binnen Purper,

gelyk ook 't oog dat een zwarte en

witte appel heeft. Beneden 't oog
komt tuHchen de eerfte dwars-band en 't

voorlyf van de kop een Purpre zwnrt-ge-

bandecrde overlangze Itrcck , een lid van

een pink lang , mee een blaeuwe ftrecp

van binnen 'er tegen.

De bovenile voor- vin is halfzware en
half wit , Itaande 't laatite tuflchen twee
Hemels-blaeuwe zoomen j welke zwarte
en witte vin wel twee a drie vingeren
lang na boven toe , en zoo agter omge-
bogen loopt , waar nadeze Vifch den naam
van de Vaandrig draagt.

Al zyn vinnen, en de ftiart, zyn Ci-
troen geel > dog de middel-vin is blaeuw
tegen 't lyf > dog beide de agter-vinnen

hebben een Purpre fraanje , en midden
over de onderlle agter-vin loopt een He-
mels-blaeuwe dwars-ltreek , als of 't zoo
een lange doorn was, of de geheclc vin.

N". f [O. Geeft ons hst zeldzaam Ita-

liaanfch ^/ö?f7/V,tebefchouwen. Het is een
kleen lekker Viichjc, dat als een P.ipegaeje-

bek heefc, die van binnen blaeuw, hoe-
danig ook die flreek by 't oog , en de
Ichey-kring van de kop bo-en is, die zig

onder Purper en zwart gebundccrd op-
doet.

De kop is Purper van verw , en 'c

ganfch lyf in 't midden c^l^ltaüaahfcb
vloertje van vierkante roode j zwane, cil

Citroen - geele blokjens , waar van men
vyf overlangze reyen ziet j dog bov en
langs den rug, en beneden regenden buik
aan , heeft men na de buiten -kant een
breede Zee - groene zoom , met zoo eeil

witte 'er teg^n aan.

De vinnen zyn onder Purper-, dog bo-
ven wat lichc-rooJj en deltaart, diccen
zwarten en witten Ichey-zqom heeft , is

mede Purper- verwig.

No. f 1 1. Ziet men dcnlkanGapi^ dat

is, de Gapifche Vifch y die zoo na een Ei-
land , dat mede onderde Moliiccos behoord

,

en daar hy veel valt, genaamd is.

Het is kleen j dog zeer goed , zynde
liclu-rood van kopen lyf, tot over de
helft toe, en verder eerlt door een fmallc

witte en een breede blaeuwe dwars-band
dnar tegen aan, van 't beneden- lyf na de
Ibiart toe, dat wit in 't nnddenengracuw
aan de zyJen is , afgcfcheidcn , waar na
zig een blaeuwe en witte (chey-band van
de lla.irt vertoond , tegen welke aan zig

na de ifaart toe nog wat licht - rood vaa
't lyf vertoond , en dau zier men de Ihart

,

die beneden donker- , agter aan licht-

Purper, en vol zwarte graaten is, hoeda-

nig ook de boven- en onder- vin zyn,
dog de middel -vin is Pui per en wit gc-

bandeerd,

No. Ij- 1 i. Vertoond ons den Ikan Ma-
rate Djantan , dat is , het Manneken van
de Maratc-Vifch. Deze is wel anderhalve

voet lang , geel en Zee -groen var. bek,
en ook Zee-grocn van oog , dog Purper

van appel. De fchey-kring v.an de kop
is Purper, en zwart gebandcerd. '

"

He

HeticiJ-

zaam l*a-

liaanlVh

Vloeitje.

Ikaa

Gapi.

Ikan
Marate

,

üjantan.
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Marate
Betina.

Het
Orangic

Vifchje.

De
Spongie-

Kiab.

Het geheel lyf , en de kop , is boven
donker-, beneden lichi-blaeuw i dog de

kop loopt boven aan wat ingebogen, en

dan tot de vin weer wat op.

Beneden de middel -vin hangen twee

lange blaeuwe baarden.

Het donker- blaeuw van 't boven-lyf is

door een witte overlangze llrcep van 't

onder-lyf gefcheiden.

De middel- en boven-vin zyn donker-,

en licht-blaeuw gebandeerd. De onder-

agter-vin, diedonker-blaeuw, en vol Ci-

troen -geele fraanje tot aan de ftaart is,

loopt met een fcherpe hoek met de ftaart

te zamen uit.

,, In 't midden van de buik ziet men wat

"Purper met een blaeuwe onder-vin. Het
is een ongemeene goede Vilch , om te

eeten.

No. f 13. Doet ons den Ikan Marate

Betina , dat is , het Wyfken van den Maraie-

Vifch zien , die even eens als 't Manne-
ken is , uitgenomen , dat de blaeuwe

baarden zig hier boven de bek uit vcr-

toonen, beneden welke bek men ook een

ronde gc^i^Jol , en een Furpre fchey-

ftreeïitulfchen 't boven- en onder-lyf, in

de plaats van de witte in 't Manneken
verneemd. Ook ziet men hier boven te-

gen de middel -vin een lange blaeuwe

doorn , en geen Purper , nog geen vin

onder tegen 't lyf, als in het Manneken.

N°. f14. Vertoond ons '/ Orangie

Vtfchje^ zynde als een groote Spiermg,

Orangie-agtig rood van kop en lyf , en

rood geaderd op de lichtere middel-grond.

De kop is wat dik , eenigzms ingebo-

gen , en dan wat oploopcnde. De bek

js Zee-groen, gelyk ook 't oog, en nog
ccn breeJe ftrcek van twee halvebogten,

pas boven de Ichey- kring van de kop, die

Purper en zwart gebandeerd is.

De vinnen , en ilaart , zyn Citroen-

geel, vol zwarte graaten, ook is de mid-

del-vin blaeuw tegen 't lyf.

Het is een hard en fmakelyk Vifchje.

No- f if- Doet ons de Spongie- Krabbe

zien, die zoo om dat het geheel lyf wel

een Spongie gelykt, ofmet zoo een Spon-

gie bedekt is ,
genaamd werd. Zy is

donker en licht -bruin , en wat geelagtig

gewolkt van verwe. Men vind in deze

Spongie kleene Schelpjes en Hoornkens,

Krab takjens , en diergelyke andre din-

gen.

Zy is als een groote palm van de hand

in 't rond , hebbende voor twee dikke

ponten met knypers , welke pooten uit

twee Purpcre breede leden , met eenig

Zee-groen in 't midden , zynde door blaeu-

we en witte banden , tudchen beiden ge-

fcheiden, bellaan. De knypers zelfs zyn

Zee-groen, met Purpre binnenzoomen,
cn aan ieder zyde der knypers ziet men

vier zulke Purper - agtige bollekens , of
agt in ieder knyper.

Agter aan deze pooten ziet men buiten
ieder nog een kleen pootje met een
klaeuwtje voor aan, dat blaeuw is , uit-
komen, zynde 't eerfte lid van dit poot-
je licht-bruin, en het tweedeZee-gioen,
met wat Purper boven aan. De oogen
zyn geel, en de hairen, die voor uititee-
ken. Purper.

Deze Krabbe is wel goed , dog veel
Inlanders durven die niet eeten , om dat
'er zommige kwalyk af gevaaren zyn.

No.
f 16. Vertoond ons den Ikan Fa-

jj^^j,
randt, dat is, de h'arandi-Fijch , die by- Farandi.
na als een gcmeeneSardyn, ofkleene Ha-
ring, en zeer goed van ftnaak is.

Deze heeft een bek byna als het Mon-
kus- Diertje , of als een Biggetje j voor
Purper van fnuit , met een witte Iheep,
van de bek af tot boven aan üe rug wat
ingebogen.

Het oog is rood , de appel Hemels-
blaeuw, de boven- vin zeer lang, enbyna
van de kop af tot aan den itaart. Purper-
verwig , en met Citroen- geele fraanje,

hoedanig ook de benedenfte agter-vin is

,

bezet. De middel- vinnen zyn ook Pur-
per, gelyk ook de (iaart.

Dog de twee agterfte hoeken zyn
van 't Purper door een blaeuwe band af-

gefcheiden , na welke zig dan de zelve
verder wit en Zee-groen, zynde met
een fynen zwarten zoom omzet , ver-
toonen.

De kop en 't lyf is donker-blaeuw bo-
ven , en de kop licht-blaeuw beneden

,

dog 't lyf beneden wit.

N o. j- 1 7. Geeft ons den Sardyn Malakka, Sardyn
dat is , de Malakze Sardyn , oi de kleene Malakka,

Haring^ te zien , van dit zoort is bevo-
rens onder de gemeene Viflchen al ge-
fproken j dog deze Haat hier , om dat
zyn bek, en de Ichey-kring van de kop
een fterk Purper en Zee groen tegen mal-
kanderen vertoonen j ook ziet men op de
kop een rey met zwarte Itippclsoverlangs

wat gebogen naall een Haan , en aile de
vinnen , en de ftaart zyn Citroen - geel

}

dat het voornaamlle vcrfchil tuffchen de
gemeene Sardyn Malakka uitmaakt.

N°, f 18. Ziet men den Ikan Mata Ik»n

Jnam , dat is , de Fifcb met zes oogen. Mat*

Hy is kleen , dog zeer lekker van fmaak, A"*""*

en werd vooralbyWater-Vifch gebruikt.

Hy is rond , bol , wat breed onder en
boven van lyf uitgezet, zvnde bruin van
kop, en boven-lyf, en Orangie-agtig van
onder-lyf} dog in 't midden ziet men toe

fcheiding van beiden boven ccn fyncdon-
ker-blaeuwe, dan een licht- Purpre bree-

der ü\ evlangze ftrecp met zes blaeuwe en
witte halve bollen , als oogen 'er tegen
aan gefchikt , cn dan nog een veel brec-

S f f z der
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dcrCitroen-gcele zoom, aan 't einde van

welke zoomen by de Haart men een korte

blaeuwe fmalle ftrcek met drie zulke

doornkens 'er op na boven toeverneemd,

die tegen de buiten-zoomen van de brui-

ne en Orangie ftaart aankomen , zynde

De Mïfl
Pnera.

Ikan

Sifiwtr.

een Purpre , een Citroen - geele , en een

breeder Zee-groene , met Citroen-geelc

fraanjc j dog de Zee-groene band loopt

aan wcderzyden nog wat buiten de fraan-

je uit.

Het oog is Zee - groen en geelagtig ,

dog de appel zwart en wit.

De boven-vin, die wat rond loopt, is

licht - Zee - groen , met grootc zwarte

doorns tot 't einde toe , en met een Ci-

troen-geels buiten-zoom.

De onder -vin is tegen 't lyf Purper ,

en danCitroen-geelj dog de buiten- zoom
licht -Zee -groen, alle met fyne zwarte

zoomen , en met zwarte fraanje buiten

,

en een blaeuwe doorn voor aan bezet.

De middel- vin is Purper en wit-gcban-

dcerd ; ook ziet men onder aan den buik

twee Purpre doorns.

N". f 19. Vertoond ons de Marl- Priem.
' Een dikke ronde Vilch , die zonder on-

derfcheid tudchen de kop en 't lyf is, en

wel wat na een Opblazer gelykt.

De Pui pre bek is ongemeen kleen , en

de kop en 't lyt boven- en onder donker-

en in 't midden licht-blaeuw , hoedanig

ook die groote doorn boven op 't lyf pas

bovcu 't oog zeer donker- en Hemcls-
blaeuw is.

Het oog is fchoon-Purper op een witte

grond met vier fchey-banden , en de ap-

pel is Zee-groen en wit.

De middel-vin, de verdre vinnen, en

de brcede, zyn Zee-groen en geelagtig-

wit gebandcerd j dog de onder-vin is w;it

rond, korter als de boven-vin.

Over 't lyf loopen boven drie blaeuwe,

en van de bek af na beneden toe , zeven

Zee-groene overlangze llreepen ; en van

de middel- vin na de llaart toe loopt eerll

een brecde Citroen-geele , dan ook zoo

een breeder blaeuwe , en dan weer zoo

een geele ftreep, die wel een duim-breed

is. Ook ziet men , dat van de middel-

vin na beneden toe een Zee-groene bree-

de (beek loopt, waar op zig drie breede

Purpre zoomen , met een fyne zwarte

buiten-zoom vertoonden.

Het is een zeer goede Vifchi dog vee-

Ie durven 'er niet van ceten , om dat hy
cenigzins na een Opblazer gelykt.

N». fZ.0. Doet ons den Ikan Safawar^
dat is, de Safawar-Vifch zien. Een
kleen lekker Klip- Vifchje, dat blaeuw

van kop en lyf is met drie breede over-

langze Citroen -geele banden over 't lyf,

met negen blaeuwe en witte bollekens op

de bovenfle , en onderde , dog met df

zulke op de middelde band geteekend.
Ook loopt 'er een breede Citroen-geele
zoom bngs den buik tot aan de onder-
vin.

De

LVffir.

De bek van binnen , d'oogen , de
fchey-kring van de kop, en al de vinnen,
zyn Purper-verwig} dog tegen de fchey-
kring aan komt een breede Zee-groene en
witte zoom van binnen.

No. j-ii, Gc(.ft oasdenblaewiiien Doffer
te befchouwen.

Dit is een zeer vaft, aangenaam en kleen
Klip - Vifchje, zynde boven Zee-groen,
en beneden Purper van bek, en ook Pur-
per van oog , hoedanig de middel-vin te-

gen 't lyf ook is. De fchey-kring van de
kop beltaat uit twee gevlamde Zee-groe-
ne Ilreken boven een.

De kop en 't lyf zyn blaeuw j dog 'c

onder-lyf is licht-blaeuw, en geel.

Op de kop ziet men twee, op 't bene-
den lyf drie , en verder op 't boven - lyf

zeven Hemcls-blaeuwe wit-geftipte bol-

lekens, boven de fyne zwarte overlangs-

loopende fchey- ftreep, en twee 'er bene-
den , van welke 'er een by^dgokop, en
een by den llaart is. Ook zietmejj 't lyf

vol fyne zwarte ruiten geteekend.

Al de vinnen , en de ftaart , zyn Ci-
troen-geel , en op de bovenlle vin alleen

zyn drie Hemels -blaeuwe wit -geflipte

bollekens.

No. f21. Doet ons den Ikan Barea
,

dat is, Barea- l^ifch zien. Deze verfchild g
^^*^

niet veel in verw, gedaante , lengte, en
fmaak van de gemecne Sardyn , zynde
Purper van bek , en fchey - kring van de
kop, die nog een breede blaeuwe binnen-

kring, en nog een diergelyke 'er bovea
heelt.

De kop boven en de rug , is zeer

donker- dog beneden zeer hcht-blaeuw,

en op 't lyf is 't vol overlangze blaeuwe
(trcepkens.

Al de vinnen zyn Citroen - geel j dog
de ftaart is ongemeen fraey van die verw
boven) dog Goud- geel onder, met zes

breede Purpre en zwarte overlangse ban-
den 'er over geteekend.

No. f 25. Geeft ons den Ikan Panggoa- tl~^

tor., dat is , den Dondcraar te zien, een Pang-

Vifch, die zoo, om dat hy merzynbrcc- sontor.

de ftaart een vcrvaarlyk geluid in 't Wa-
ter ma;ikt, genaamd werd.

Hy is kleen van bek , die Purper van
verw is, en van binnen twee witte groo-
te tanden heeft.

Zyn kop is wat langwerpig , als die

van een Verken , wat fteyl oploopende,

tot aan die blaeuwe groote recht opllaan-

de doorn, die boven 't blneuw oog, dat

een Purpren en witten appel heeft, komt.
De kop, en 't Ivf , isZee-groen, dog

in 't middca wat lichter , vol Purpre en
iiicr
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hier en daar blaeuw-geftreepte vlekken,

die 2,ich zoo onder 'c oog , als boven en

onder de middel - vin , en verder over 't

gans lyf, tot ontrent de llaart toe, daar

men drie Purpere bollen vervolgens naait

een ziet ilaan , vertoonen.

üe middel -vin is Purper en wit ge-

bandeerd, enblaeuw, en wit regen 't lyfj

dog de andre -, en de Itaart , zyn beneden
geel en boven Zee-grocn , en vol zwarte

graaten > dog die van de llaart zyn ros-

^g'^'g» d de zelve is als een groote Palet

van gedaante ; die in 't midden wat uit-

gezet, en wel ander- halve vinger lang is.

Deze Vifch is zeer goed van fmaak , en

een grooten voet lang.

Degroc- ^°' fH- Doet ons de gfoene Stetn-

neSteen- BraaJJem zien. Dit is een V ilch, alseen
Bra^flem. groote V'^oorn, licht-Zee- groen van kop

en )yf j dog over 't lamlle is een f) n net-

je, en in 't midden overlangs een Purpre

zoom , die van den kop tot den itaart loopt.

De bek is zwart van binnen , en op
de neus , na binnen toe , ziet men een

Purper doornken j ook is 't cog , de fchei-

kring vji^i^x hoofd , en nog een kring
,

pas 'cT binnen , Purper , waar boven nog
iwee blaeuwe kringen komen.
De middel - vin is Citroen - geel } dog

Purper en wit tegen 't lyf.

Ook is de vin 'er onder Purper ; maar
buiten 't oog ziet men na agtcren toe nog
een halve witte kriag.

De boven-vin, die voor aan een groo-

te Hemcls-blaeuwe doorn heeft, is Zee-

groen , zwart van graaten , en Purper-

verwig van fraanjc, en zoo isdebeneden-

agter-vin , boten welke zig ook als een

halve Purpre bol vertoond , mede- in al-

len deelen
,
gelyk ook de Üaart , die zig

iigter breed uitzet, dog wellce diefraanje

niet heeft
,
geteekend.

Over 't ganfch lyf van deze Vifch zyn

Hemels-blaeuwe bollekens , die van bin-

nen wit zyn, gezaeid.

Deze Vifch is zeer lekker , en vet

,

dog veel vader en blanker van ^^ifch , als

onze Braaflcm.

No, fif . Geeft ons den Ikan Batoe

Merah." > te zien.

De kop en 't lyf is licht-rood , dog
midden in wel zoo licht j hebbende de

kop een breede blaeuwe en witte fchcy-

band , hoedanig een groote men in 't

midden , en een kleener men agter op 't

lyf ziet , waar tegen aan de llaart ook

even zulken fchey-kring, dog die met de

bogt 'er af, of met het hol, na 't hol der

andre twee bogten gedraeid is.

De bek van dit aangenaam enzeerfma-

kelyk Vifchje is Hemels-blaeuw en wit,

het oog ook wit , en de appel , gelyk

ook de buiten-kring, zwart.

ENvanAMBOINA. jop
De middel- en onder- vin, deftaart, en

ook de gedoomde boven-voor- vin isCi^.
troen - geel , niet wat blaeuws boven de
middel- vin , en met veel zwarte doorns
aan de boven-vin, en beide de agter-vin-
nen zyn Purper, en wit-gcbandcerd.

No. ^26. Doet ons den Lokki Hidjoe Locki
Jcing Djantan , dat is , '/ Mamfcken zan Hidjoe

,

/m wit Zee-Kretftje zien , zynde ever. een^' '^"S

byna ais 't andre , uicgenoinen dat dit ^J"*"""'

fchoon Zee-groen van lyf. Citroen -geel
van dwars- banden , en Purper -rood en
Zee-groen van pooten is , bthalven dat
het hier en daar nog een kleen onder-
fcheid met het Wyfken heeft.

Ook ziet men tuflchen de dwars - ban-
den in blaeuwe en witte bollekens ge-
zaeid, voor aan eerft drie, dan drie-maal
twee, en dan een j en dan ziet men by
de agterlte pooten 'er aan wcerzyden nog
drie in een rey, op eenZee-groene grond
met een blaeuwe witte geilipte zoom aan
de eene kant rondom , en aan de andre
zyde maar aan cene kant Itaan , waar ne-
vens zich dan op een geele grond vyf
Purpre drie - hoeken met een Hemels-
blaeuwe wit-geltipte zoom, en nog een
Purpre daar tegen aan vertoonen. Het is

mede zeer goed om te cetcn.

N'o. fZ7. Vertoond ons eindelyk de De
blaeuwe Bezaan-Fifcb^ die zeer heerlyk, *''»fuwe

groot, byzonder vet en zeer lekker van vhch"*
imaak is. Hy heeft voor uit aan zyn
bek , beneden , en voor al boven , een
lange voor- uitftckende donker- Hemels-
blaeuwe en witte inuit, die \ier voeten,
en drie duimen lang is. Oe kop en 't lyf
is ook Hemels-blaeuw i dog pas boven de
kop ziet men drie breede Zee groene en
twee Purpre ftreeken als korte banden,
en verder langs de rug een Orangie-geelc
ftreep.

Het oog is Zee-groen met een Pur-
pren, en dan nog een zwarten zoom, en
een zwarten en witten appel.

Op de kop ziet men twee halve blaeu-

we , en in 't midden zoo een Purpre
kring, en de fchey-kring van de kop is

Orangie en Purper tegen een.

Alle de vinnen zyn licht-blaeuw , vol

blaeuwe bollekens , die midden in wie
zyn. By de middel -vin , en een ftuk-

weegs 'er onder, ziet men zeven drietje's

in cyfFcr- getal , en nog twee zoo agter

by de ftaart , die wat witter zyn j dog
tuflchen de eerfte , en de laatlle , ziet

men zeven groote allengskens verkleenen-

de donker-Hemels-blaeuwe bollen , mee
groote witte middel-ftippen, en een hal-

ve Purpre kring na de llaart toe.

De boven-vin gelykt wel een zeer

groote , en zeer hoog uitgellrekte Be-

zaan , die hy in een kloove , die op zyn
rug is , verbergen kan , wanneer hy dat zeyl

S ff 3 ftry-



5IO VERHANDELING der

Üryken wil. Deze vin is
,

gelyk als de

andre, vol zwarte fcliey-graaten die veel

perken maken tuflchen welke ovcrlangs

veel Witte bollekcns met zwarte klingen

in andre naall een gezaeid zyn, van wel-

ke zommige 'er met een, andie met

twee, vier , en meer , na dat zig de vin

uitzet, te voorfchyn komen.

De boven-vin is boven aan ook eenig-

zins gcdoornd , en wit - gezoomd , loo-

penue na de itaart toe allengskens af, al-

waar men by 't einde vyf Itompeblatuwe

doorns , en dan aan ieder zyde van de

Vilch een lange breede blaeuwe doorn,

verneemd, gelyk men 'er ook nog twee

zoo by de Haart, aan ieder zyde een,

ziet , tuflchen welke doorns zich weer

Zee -groene en blaeuwe breede kringen

als in malkandren gewikkeld , met een

half rond aan weerzyden tegen een ver-

tooncn.

De vin onder de middel-vin is tegen 't

lyf ook Zee-groen, en heeft dan een Pur-

pre , en dan nog een blaeuwe en witte

band.

De ftaart is zeer fraey gebandcerd , en

bellaat uit graeuwe en Hemels- blaeuwe

overlangze banden , die na de gedaante

van een halve Maan gebogen zyn , dog

in 't midden veineemd men nog een an-

dre gevlamde breede Zec-grocne en witte

gebandcerde ftaart , die fpits uitloopt.

Hy is ontrent negen en twintig voeten

lang

Dit iseen vandcfraeyfteViflchen, die

ik weie oit gezien te hebben > met het

welke wy de befchryving van deze onge-

meene ViiTchen ook zouden befluiten.

Dog moeten met een woord hier nog by

voegen, dat men op Bataiia zeer veel in

grootc wyde potten , een zoort van Goi/d-

Tawnze en Zilver- Fifchjens , als kleene Spicrink-

Goud.en jens, of eengiootcn duim lang vangroo-

7,ilver- \q ^ q^i uit <Japan komende , houd , die

Vikhjens
^^^ ^^^ Goude en Zilvere vlekjens ieder

een byzondre zoort, geteekend zyn. Zy

werden met kleene Wormpkens geaafd,

en men moet 'er wel oppalTen, alzoo zy zeer

teer zyn. Ook zoeken zy de Lommer
van ecnig kruid , dat men in die potten

werpt, en daar zy onder fchuilen.

Het JV4annekcn is fchoon rood , van *t

hoofd af tot 't midden van 't lyf, enzora-

tyds wel verder} hetverdrci met de gan-
Iche ftaart is verguld , of met Goudc
\ lekken geteekend > maar van zulken hel-

der Itralende Goud-couicur , dat al onze
verguldzels daar zeer by afvallen.

Het Wyfje is wit , en op de ftaart en

't vierde deel lichaams zeer fchoon ver-

zilverd , immers zoo heerlyk , als 'c

Manneken met zyn Goud-couleur fchit-

terd. Hare beider ftaarten zyn niet effen

of plat, als die van andre Viflchen, maar
byna als een Bouquet, dik en lang van ge-

daante, en die aan deze Vifch een groot

Cicraad geven.

Zy zyn by zonder teer om ze op te voe-

den, en men moet ze wel tegen de flerkc

Zon bewaren , en 2 a driemaal ter week
verfch Water geven , en den bak noit heel

ledig te gelyk maken j ook moet men de

Viich noit met de hand aantaften: wanc
dan zyn zy in korte tyd daar nawech,
en kwynen ten eerften j magrmen moet
dat , als men die verplaatzen'^ , met
een grooie vlakke lepel van GareK ge-

maakt, en om een hoepclken gefpannen,

doen, en die zo.> veel, als 't mogelvk is,

in haar eerlle Water houden , allenskens

der zelver Water ververfchende.

Zy konnen ook geen groot geluid, als

dat van donder, gefchut, &c:, en ook
geen fterke reuk , van pek , &c: nog
geen zware beweging verdragen.

Men voedze niet alleen met die Worm-
kens} maar ook wel met klompjens deeg,

en voor al zyn zy gretig fia geweekte ou-
welkens.

Men is gewoon haar kuit (die zy an-

ders op eeten ) welk op 't Water dryft,

weg te nemen , en in een byzonder vat,

dat men in de Zon zet , en v/aar in men
die bewaard tor de Zon zeopcnd, en dan
komen die Vifchjens zwartagtig van ver-

we te voorfchyn , die ook zommige al-

tyd behouden -, dog andre werden rood,

wit Goud- en Zilver -agtig van vcrwe,
welk Goud- en Zilver zich aan 't uit-ein-

de van de fteert eerft begindtevertoonen.

LYST
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Kan Rolat.

Locki Koening Djantan.

3 Ikan Leman.

4 Ikan Firdaus,

f Moeloec Babi Ampat Sagi.

6 Ikan Jordain.

7 De rüo4^Jlipii$-tie\xs,

8 Ikao-^i^erok.

9 Cuböi Laoet.

10 ikan Kapala Biroe.

1 1 De Konings- Vifch mef oogen.

1 1 De Zee-Grundel.
1 3 Ikan Poti.

14 Ikan Trodfi.

if Ikan Camail.

ló Ikan Galoega.

17 Ikan Loebang Batoc.
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19 Ikan Carcaffe.

zo Ikan Biole.

zi Ikan Babintang.

zz Ikan Batoe Japon.
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Z4 Ikan Koening moeda.

Zf Ikan Warna Warna Roepa-nja.
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Z7 Ikan Saleyer.
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31 Ikan Biroe Langit.

3Z Koeto Livoec.

33 Ikan Tsjatsjin.

34 Ikan Sengadji'

35" ïkan Terbang Warna Roepa-nja.

3^ Ikan Pcti.

37 De bruine Jacob Evertszen.
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39 Ikan Hinkoe.

40 De gefterde Bot,
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Hanaki.
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Ikan Maroeke.
Ikan Soenoc.

Ikan Moriat.

Ikan Terbang Jang Babintang.

Ikan Boaja Kitsjil.

Terkoekoe Biroe.
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85 De Bedrieger.

87
88

89
90

f<S

f7
fS

fi>

60
61

öi

^3

65

«57

68

69

7°
71

72-

73

74
ir

77
7S

79
80

81

8z

85

De Brigadier.

Ikan Toeringt.
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pi Ikan Batoe Meiah.

pi Ikan Auwawa.
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i)4 Ikan Sowanggi Merah.
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18 Ikan Batoe Jang Haboe
Warna.

lp Ikan Oema.
Ikan I'cti Bariska.

Dondioe.

Ikan Terkoekor.

Cacatocha Bandan.

2,4 De Orangie '1'iompetter.

zj- Ikan Iv.imbotton.

De Schout by Nacht.

De Koninginne.

De gemeene Konings-Vifch.

Ikan Foecac.

Koeda Laoet Jang Koening.

Den Roover.

Ikan Waccom.
IkanTikarHid

zo
il

16

2.7

28

2p

30
?I

'j ">

54 IkanBoaja Bczar,

man.

3
f Ikan Markekoe.

•,oe.

36

3y
43
41

42-

43
44

Cornoedo Bezlr.

Ikan Badocri Jang Ongoe.
Ikan Bongen.

De Bloem- Krab.

Ikan Laiacker.

Ikan Lawa Lawa.
Ikan Sarafa.

De Half-bek.

Ikan Lalawcr.

45- De gevlamde VAm-<^u%-V\(ch.

46 De roode jacob Evertszen.

47 De Cafter.

48 Ikan Tikar Warna Warna.

49 Ikan Babi. >

j-3 Ikan Bangay.

fi Ikan Gala Gala.

fi De bruine Opblazer.

pag.

377
ibid.

378
ibid.

ibid.

37P
ihid.

38c

ibid.

ibid,

38.-

ihid.

ibid.

381
ibid.

ibid.

ibid.

383
ibid.

ibid.

384
ibid.

ibid.

38f
ibid.

ibid.

38Ö
Haboe

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3S7
ibid.

. ibid.

ibid.

388
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

38P
ibid.

of de groote Kaey-
ibid.

ibid.

ibid.

3po
ibid.

ibid.

3Pi
ibid.

ibid.

ibid.

392.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

3P3
ibid.

ibid.

ibid.

D E
N°.

L I N G DER
\-.;
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VERHAND ELING

ZEE-HORENKENS
ZEE-G EWAS SEN

In en omtrent

A M B O I N A
En de naby gelegene EYLANDEN,
Mitsgaders een naaukeurigc Befchryving van

B A N D A
en de EYLANDEN onder die Landvoogdy begrepen*

j^ Als ook der Eylanden

'flMOR en SOLOR, CELEBES ofte MACASSAR^
BORNEOenBALI.

Mitsgaders van de Koningryken

TONKIN, CAMBODIA, en SÏAM.

Benevens een Verhaal der Zaaken in de voornoemde Eylanden ert

Koningryken tot nu toe voorgevallen.

Met zeer nette 'Trentverbeeldingen en Landkaarten verrykt ,

FRANCOISVALENTYN,
3

Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in Amboina, B;inda, enZi.

DERDE DEELS TWEEDE STUK.

f Te5^°'^^'^ = ^"'^'?bv^J^^NNES VAN BRAAM,
? Bockverkoopcf»^^j Amsterdam, S^y^GERARD ONDER DE L IN D E N, ^°'^^^"^°°P^^*'

MDCCXXVI.
MET PRIVILEGIE,
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VERHANDELING
DER

ZEEHORENKENS
E N

SCHELPEN'
OFTE

DUBBLETTEN
VAN

A M B O I N A.

ELFDE, HOOFDSTUK.
"nEfchryving der Zee-Horenkens , te zien in de Ambonfche Rariteyt-Kamer van de

Heer Rumphius; 'waar na toe nvy den Lezer ivyzen^ ordre ontrent het gene ivy over

de Horenkens zeggen. Naavien der Ambonfche Horenkens volgens opgave van Rum-
phius, en van de Euiopeers, Van de Schelpen, o/ Dubbletten , -wat de Liefhebbers

tot deze Liefhebbery aanfpoord.

Berchry-

ving der

Zee Ho-
renkens.N A dat wy de Ongemeene Fif-

fchen dus verre zoo uitvoerig,

als wy hetnoodigagten, be-

fchreven hebben
,
gaan wy nu

over, om van de Zes- Horen-

kens en Schelpen ( by andre ook wel Dub-
hletten , om dat zy twee ledig zyn

, ge-

naamd) te handelen , alzoo die mede een

voornaam deel van de Inwoonders der

Zee uitmaken , en 't naall onder de Vif-

fchen begrepen , en ook gemecnelyk van
andre 'er nevens befchreven werden.

Men moet van ons niet verwagten

,

dat wy die zoo uitvoerig, als wel tot dit

"Werk behooren zou, zullen befchryven;

III. Deel.

want dit is reeds door de Heer Georgius

Everhardus Rumphius -in zyn keurlyk
Werk, de Amboinfche Rariteit- Kamer

^

A°. ijof. uitgegeven
, gedaan , en ver-

der door toedoen van de Heer Borger-
meefter Hendrik d'Acquet tot Delft ^ door
wiens bezorging, het na de dood van de
Heer Rumphius uitkwam , en meeft door
den iever en de onvermoeide en nette na-

vorfching van den Heer Simon Schynvoet,

tot Amfierdam, in die ftaat van volmaakt-

heid gebragt
,

gelyk men dat Werk jc-

genwoord ig , met alles 't geen deze en
geene Liefhebbers nog zeldzaams uit an-

dre Werelds-deelen , en Gcweften , in

V v V hunne

Te
zien in

de Am-
bonfche

Rariteyt-

Kamer.



5i8 Verhandeling der ZEE-HORENKENS, enz.

hunne Gibinetten bezaten, zeer fraey op-

gecicrd zkt. Al het welke drc laatfte

de Heer met veel naeuwkeurigheid on-

derzogt , over at opgebaggerd , en voor

zoo verre die Horenkens loen , buiten de

Oofierfchc , nog bekend waren , 'er by-

gevoegd heeft

Wy wyzcn dcrhalven den Lezer, zoo

Van verre als de Bd'chryving dezer yimbou-

de HccTjche^ en ook der toen reeds bekende an-
Rum- (^re Horenkens , 't zy uic It^eji- indien

,

of uit de Middellandfche ^ en andere £'«ro-

peifche Zeen , betreft , tot dit heerlyk

Werk , en wy zullen jegenwoordig

niet anders doen , dan volgens de ordre

,

by de Heer Rumphius gehouden, de naa-

men óezer Zee-Horenkens i d\c in ^mhimi
vallen, opnoemen, en daar en boven 'er

die gene by voegen, die by deHeeri?«»;-

phiHs, enandren, overgeflagen ofniet be-

kend geweelt zyn, en die ik bezitte, en

toonen kan.

Ordre Om dit dan met een nette ordre , die
onirenft ^gp ^Qjgg^ kan, te behandelen, zal ik,

over de^ ^J ^^^ opnoemen der Jmèonfche Zee-

Horen- Horenketis , te gelyk ook voor eerll myn
kens leg-

gen.

phius,

waar na

toe wy
den Le-

zer \vy-

zen.

Cabinetje van AmhonfclTt Horenkens iri

hare zoovten befchryven , en by die ge-

ne , die ik van de zelve nu niet bezitte,

alleen , dat ik die nu niet heb , 'er by-
voegen.

Ten anderen , zal ik by ieder zoortc,

van welke ik fpreke , die gene , die ik

;
meer bezitte, dan die in 't Werk van de

j

Heer Rumphim gemeld werden, 'er ook
by plaatzen.

En na dat ik over alle de Ooftcrfche Ho'
renkens , die in jlnihoina, of in 'r OojJen

vallen , en die ik bezitte
, gefprokcn zal

hebben , zal ik tot de TVefl-lndifcbe en

Euro-peifcbe , die i k bezitte , en verder of
kenne , ofgemcld vinde , overgaan.

Wy beginnen dan niet het tweede

Bock van de Heer R\mpbius in het twee-
de Hoofdftuk , raadzaam gevonden heb-

bende , om aan de cene zyde de Indifche^

en aan de andre kant de Fadcrlandfche ,

of Europcifcbe naamen , het welk de Lief-

hebbers hier te Lande, en in Indien^ een

groot licht ontrent deze Liefhcbbery ge-

ven zal , hier op te noemei^

Naatnen
der Am-
bonfche
Horen-
kens vol-

gens op-
gave vao
Rum-
phius.ctt

van de
Euro-
piers.

VER-
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Euro-



fib V E R H A N D
Euro- Indifche Naameu.

peïfche ,,
N»amen. ham , by de Rooden-Bcig , en elders op

de andre Eilanden.

Cap. X. Plaat XX.
Bagynen Tollen.

Drollen , Waar van hier by Rumphius vier zoor-
ofPya-

ten voorkomen, dieikhebbe, te weten,
'""''"•

die by de Letters A.B.C. D. i dog de E.

hebbe niet, ook fchynd my di;t een NaJ-

fau-tver te zyn.

Van de zelve zyn 'er verfcheide zoor-

ten nog, tot elf toe, bygevoegd, waar

van 'er eenigc, en ecnige niet bezit.

l3e Papoefcbe Tol, ofde Moorfche Tempel.

Van deze heb twee byzondre zoorten,

zynde de eene zoort van binnen platter,

meer geribd , witter , en de eene ook

meer gedoomd , of geknobbeld , dan de

andrc. Ook is 'er een klcene zoort meer

,

dan die ik hier vinde.

Deze vallen op ós- Papoefcbe Eilanden,

opManipa, Kelang, en elders op de Ei-

landen.

E L I N G DER
Indifche Naamen.

Euro-

de Letter G. getcekend is , en dan nog N^'j^en.

drie zoorten anders geteekend , met frae-

je witte ftreepen , of fpikkels , op een

bruine grond.

De Rood-Oog.

Gap. IIL

De graewwe Camelotje's , ofgemarmerde Maans-

Doyers.
"°°^"'-

Van deze hebbc verfcheide zoorten.

Poelo Rht4ns.

Heb van deze nog twee andre zoorten,

dan hier gemeld werden.

Giïlbde Camelotje's
.f
by Letter L. De lelvc

Van deze ftaat hier maar eene zoort, Naam.

en ik heb 'er twee a drie zoorten meer af.

De z^uarie geribde Doyer , by Letter M.
Alle deze zoorten vallen op den hoek

y^wNoeffani'vel., o'p Ploetomoers^ en elders

op dit Eiland , in den Imham , by de U'ay-

nitoe , als ook op Hitoe.

Vit'Ltc- E)e Ceramfche Marl-Priem.

Ton. Deze hebbe nu niet.

Zy valt op 't Eiland Ceram , ook wel

op andere Eilanden. Daar zyn 'er die

zwart, en andre, die lever-vèrwig zyn.

Cap. XI,

Slecke Geele Doyers.

Horens Deze vallen op de Kuft van Hitoe.

De Orangie Doyer.

De graeuwe of bleeke Doyers.

Ik hebbe van deze zoort meer als i?«^»-

phius

:

De bruine Doyer , die wit gebandeerd is.

De geele en rofTe, met een lichte wit-

te band , een licht - geele , en nog twee-

derley vaale Orangie Doyers.

Gedrukte Doyers.

De gemeene zyn de bruine of levcr-

verwigc gladde j dog buiten die bezit ik

nog vier andre zoorten , te weren , de

bruine j dog zoo plat niet als de gemeene.

De graeuwe.

De witte.

De bleek-rofTc.

De gemarmerde en van binnen licht-

Purpre.

De lelve De zwart-gefpikkeldeDo)'fr, met haar

Naam. kleener zoort.

De 7.eive Het zwart-Mondje.

Naam. Hier af heb meer de graeuwe ros-ge-

marmerde Doyer.
De lelve j-jg ^^^^^ Doyer.

DeTeive De Citrocn-gccle Doyer.

Naam. ~ „. « «-
De Bta Sarajfa.

Waar van vier byzondere zoorten be-

zit, namelyk, die op de Plaat XXIL by

De ïclrc

Naam,

De zelve

Naam.

De geribde Doyer met zwarte en witte -^^^^^^
^

vlekken. Deze heb nu niet j dog ik heb

hier afmeer, de graeuwe geribde en ge-

kartelde Doyer .^ die zeer zeldzaam is.

N°. i.en i. op deze Plaat en kennenieti

N°. 3. is de rechte Maan- Hoorn', die

hebbe.

No. 4. kenne, dog hebbe die nu niet,

gclyk dit ook geen Oofterfche Hoorn is.

N°. f. en 8. kennej dog hebbe die nu
niet.

No. 7. is de breede zwart gebandcerdc

Doyer, die hebbej als ook N<». 6.

ik heb 'er verfcheide meer tot N". 7.

bchoorcnde , en nog vyf verfcheide ge-

paarlemoerde van binnen , en ettelyke

gemarmerde.

De Ricvier-doornkens^ o£ Rievier -Doyers

met Doorns.

Onder deze zoort van Doyers behoord
ook een zoort, dié hier niet gemeld ftaat,

en welke ik meer bezit, en die iknocme.
Batavifchè Alikruiken j zynde glad ge-

marmerd , en een zoort a twee van klee-

ne Foet-Hoornkens.

De Doyers vallen in den Inham van
Amboina.

Cap. Xin. Plaat. XXUl
DcCasket, ofStormboed, ofdegehoorn-

de OJen-kop.

Van deze zijn 'er twee zoortcn. Eene
met, en eene zonder netjens.

Men vind ze veel middelbaar van groo- De
te , als No. I . op deze Plaat geteekend j

gebreydc

dog de giooce met fraeije onderfcheide ^°^^'

De zflve

Naam.

De zelve

Naam.

nctkcns

\s



Eiiro-

peilche •

Naamen.

De zelve

Naam.

Oost-Indische ze
Indifche Naamen.

nctkens 'er op , en voor al de kleine zyn
wel het zeldzaamft.

Ook is 'er een zoort, die ik van ditJaar
eerlt heb leeren kennen , te weten , een
middelbare zoort met een netje , en met
zwartagtigc dwais-banden 'er op.

Ik bezit degroote, de middelbare, en
de kleene; en geloove, voor zoo verreik

de Cahinetten der Liefhebbers, tot Am-
lierdam ^ in den Hage , tot Haarlem^ en
elders befchouwd hebbe , dat ik het klecn-

ftc en fraeyft getcekend Stormbocdje dat

'er bekend is , een halve pink beneden
lang, en met een netje, bezit, ook hebbe
no^ twee paaren , die wat grooter zyn.

Deze zoort valt op 't Eiland Oma^ op
de Strand van 't Dorp Harocko , ook op
't Dorp Omx.

De geknohhcldi roode Storm- hoed.

liezit twee paar van deze.

Deze valt mede op dit zelve Eiland, als

ook op de Eilanden Manlpa , en Bonoa
,

en wel 't meeft op 't Eiland Bocton.

Hetis ipï^^feldzaams, dat ik, in de zes

a zeven'?n dertig Jaaren , dat ik , of in

Oojl-Indien ^ of hier te Lande, een Lief-

hebber van deze zeldzaamheden geweell

ben , noit een kleene roode Storm-hoed er-

gens ontmoet j en ook noit gehoord, of

gekzen heb, dat zy by iemand gezien is,

of van iemand bezeten werd.

En nogtans is het zeker , dat zy 'er

eerft kleen moeten wezen , eer zy zoo
groot, als men die ziet

,
geworden zyn.

Egter moet hier byvoegen dat ik den 6 «

Oftobcr , A°. 172.3. de ecrrtc maal van

myn leven 'er een , ontrent een vuyfl:

groot, dog kleener en dichter van knob-

bels , dan de Oojlerze
,

(alzoo dit een

Wefl-Indifche icheen) ontmoet heb , by
de Heer Fer-vel , een van de JVJedeleden

van ons gezelfchap hier , zynde de zelve

zeerfraey, maar na evenmatigheid , wat
dik van lip. Ook heb 'er zoo een by de

Heer Schynvoet gezien.

Turks Papier.

Het gemeene zoort, dat rood is , heb
een paar.

Van deze zeldzame zoort bezit ik 'er

meer , .nog een lichter paar , ieder by-

zondcr van tcekening , en ik weet niet,

dat ik 'er onder alle de Liefhebbers hier

te Lande, welker goed by my gezien is,

eenige ontmoet heb, dan twee a drie, een

bv de Hc^r Schyn-voct , eene by deHeer van
SegtViiard , Lid uit den Oud -Raad tot

Dordrecht , en by myn Heer Voet alhier.

Ook heeft die Heer Ao. 1723 , een paar

zeer kleene dicrgelyke uit Ooft- Indien.^

hoedanige noit meer gezien heb, ge-

kregen. Een zeer kleen heeft de Heer
Crena,

E-HOORNKENS. ^ü
Indifche Naamen.

De ftekelige , of gedoomde Ceramfche
Caskct.

Hier van hebbe twee adriederley zoor-
te, zynde de eene maar met eenerey, en
de andre mee twee reyen doorns getee-
kend. Ook heb een bruine , en een
graeuwe zoort j van de bruine een met
twee, en een met drie reyen doorns, en
de witte zonder de zelve.

Deze vallen op 't Eiland Ceram , en
op de Tockatig Befs, zekere Eilanden,
ontrent Boeto/i j als mede op 't Eiland
Sumatra.

N°. 2. en 4. kenne niet -, dog N°. j.
zal naderhand onder de J^Fefterfche Hoorn-
keus op zyn plaats melden,

Cap. IX. Plaat XXlF.
De S'vuitzers Broek.

Deze vallen op 't Eiland Ceram.
Van deze zoort heb ik 'er meer.
Twee paar graeuwe kort-getakte.
Een paar wit en ros, en een kleene,

zeer zeldzaam.

Twee paar zwarte zeldzame kort-
getakte, meteen zeer wittegrond,
en zeer zwarte vlekken.

Vier paar zwarte zeldzame kort-ge-
takte

, breed van vlekken j en
Twee zeer helder van verwe , zeer

fterk by de andre uitftekende.
Drie paar graeuwe Sivitzers-Broeken

zonder tak ken, geelagtig, en wat
zwart van knobbels.

Getakte Pimpelkens, o? Pimpelkcns.
Deze vallen op het Duiven- Eiland

,

ontrent 't Eiland Oma leggende.

Bandafche Pimpelkens., o£ Moerbezien.
Deze vallen niet alleen in Banda (gelyk

de Heer Rimiphius Held) maar ook ïnJm-
boina. Ook bezitte ik daar vanveifchei-
de zoorten , namelyk

;

De bruine Moerbezien.
De violette dito , zynde van binnen

zoo.

De %tc\e Moerbezien., dieappelbloe-
zem van binnen zyn.

De geele wit van birmen.
De Baltaard- Violette Moerbezien.
Nevens nog verfcheide andere van

verfchijlende verwen } en nog een
zoort van gedoomde Tuitkens hier

toe behoorende.

Ook heb nu onlangs by de Heer van
Segtvaart., een witte Moerbey-Hoorn ^ die
geheel op zich zelven is, en na de vorige
niet gelykt, en nog een wit paar by de Heer
de Koning , ontmoet. En i k zelf heb 'er nu
onlangs een paar gekregen , die graeuw
en lang - wcrpig , onder of van binnen
licht- Purper en zonder weerga zyn.
Vvv 5 fFyd-

Euro-
peiTche

Naamci),

De zelve

De
getakte

Switzers^

Broek, of

de Mor-
gen-Star.

De
getakte

Switzers»

Broek.

Grooic
getakte

Moer-
beycn.



Jlr VERHANDELl
Indifchc Naamcn.Euro-

pa iche

'

.

' Wydmondige Pimpclkcns.
• Van deze zoorc, vallende op Ley/mor'^

Stranden , bezit ik 'er verfcheidene , die

verlchillen.

De Kleene Geel- Monden.
kleene Deze hebbc} en, buiten de gcmccne

}

getakte
j^^g ^-^^^ andre zoorten.

beyen'. ^,7 vallen op verfcheide Eilanden alhier.

Oor- Hah'ige Ooren , of Naarskens.

Hoorns , Deze vallen op de Kuft van Hitoe.

of Oor- Y;;n (jc2,e hebbe twee verfcheide zoor-
'"^^^""

ten van de gemeene , en buiten de zelve

hebbe nog een zoort, die wel de fracylte

en zeldzaamlle is , en die ik Pcerketis

noeme , om dat zy wel wat na een Peer

gelyiicn.

Paddc- Padden.
Hoorns. Deze vallen in den Inham van Amhoina.

Hoog- Kik-Vorfchen.
ftaartcn.

Schild- Knoddekens.

pad- No. I. Op deze plaat getcekcnd , en
ilaartcn. de S'witzcrs - Broek genaamd , hebbe , en

zal die onder de IVeflerfche op zyn plaats

melden.

No. 1. en ^. De Schilpads-Jlaart oi de.

Beddetyk.., zyndeeen We(i-Indifcbe Hoorn
,

van welke 'er een a twee paaren bezitte
,

gelyk op zyn plaats zeggen zal.

No. 4. J-.
en 6. mede-zoorten van dien.

Cap. XF. Plaat XXF.
De Graewwe Casketten.

Bcioar- Deze vallen in den yimhonfche Inham
,

Hoorn, en voornamelyk op Hoekonalo.

Buiten deze gemeene zoort bezit ik,

Drie Appelbloeflcme , die zeer zeld-

zaam zyn.

De Buikjens.

kleene Heb dczc , en van dezelve ook zeer
gevlekte kleene.

Hoorn! ^'^^^ ^7" '^^ "'^'^ geribd ,
en byna zonder

vlekken, die N°. f.
aangewezen werden.

De Beddekens y N°._i. op deze Plaat

Degroo- aangehaald.

te Bczoar Van deze heb ik de groote en de klee-
Hoorn. ^g zoort ; dog van de groote heb ik nog

twee zoorten meer, die ik noeme.

De groote zeldzame Beddekens.

En de gebandeerde Beddekens.

No. z. De geftreepte Beddekens o? Bc-

z.oars , kcnne , dog hebbe die niet

,

ook houde dat voor geen Oojl - IndJfche ,

ol Amhonfche Hoorn-, dog heb deze zoort

by twee a drie Liefhebbers hier te Lan-

de, en nog een andre zoort op Batavia .^

welkersvlammen ingedrukt , of ingckor-

ven waren , en by de Heer Voet ook een

zeer fraey paar 'er van gezien,

N G DER
Indifche Naamen.

Euró-
peïfche

Naamen.
N°. j . en 4. zyn mede geen Ooflerfche-y

maar Weflerfche.

Soompkens.

Van deze zyn verfcheide zoortcn , by Dwars-

Letter D. E. en N°. 6. 7. 8. en 9. aange-
^f'^^'^'

wezen j waar van N°. 6. en de laatlle ^^q^^j'

zoort voor al wel de zcldzaamfte is en
van welke ik 'er vyf a zes , ieder byzon-
der van naad, bezitte. Ook hebbe ik ver-

fcheide zoompkens, die wit zyn, en wei-

nig voorkomen.
f

Cap. XVL Plaai XXVI.
V)e getakte Casket^ of de Oenam Hoorn. De Krul-

Dezc vallen in den uimhonfchen Inham .^
Hoorn,

en op meer andre Eilanden j dogop^/rof,
en No'iia Guinea zyn die zeer groot j maar
de kleene, die wel de fraeifte zyn, voor
al a!s zy zich wit van grond , en zwart
van takken vertoonen , vallen in Banda^
en in de Eilanden , de Toekang Be/i's ge-

naamd.

Ik hebbe de groote, en de kleene.

Het Harte- Hoorntje , N^TY; jeteekend.

Hier van heb ik 'er verfcheide, en een
zoo groot, dat ik noit diergelyken wctc
gezien te hebben.

De Fenus- Hoorn , met of zonder hair.

De gedroogde , of de roode gebrande Peer. DeVoet-

Van deze zyn 'er, die rood, die geel, H°?™'
en die graeuw zyn , en veele met Mofch droogje"
'"' op. Peer.

en van de

nog twee

'er

Deze drie zoortcn heb ik ,

laatfte drie verfcheidene , en
andere zoorten op zig zelfs.

Zy vallen ontrent Hative, in den Am'
bonjchen Inham.

De ziü/irte Brand-Hoorn. DeBrta-

Ik bezitte niet alleen deze zoort, die "'

zwart is-, maar ook zeer veel andere, tot

deze zoort behoorende> en daar onder

Appclbloeneme met , en zonder

Takken,- Purper-getakte.

Zwarte gladde, zonder Takken.
Geelagtige , en veel meer andre.

De gedipte Brandaris. De zelve

Dit is een graeuwe Hoorn met een Naam.

brecde lip. Ik heb 'er drie , en vind ze

hier niet gemeld.

Het Scorpioentje.

Dit hebbe, zoo witte, als zw.irtc^ en
wel verfcheide van ieder , en elk al wat
byzonder.

i

De Gedroogde Peer.

Van dczc zyn twee zoorten.

De ïcWc
Naam.

De Spin-

1

De ongedoornde Bia Siboer ^ oVt Schippertje. ^Jt^

De



Euro.
peïfche

Naamcn.

De Spiu-

nckop.

OosT-lNOisciiE ZEE-HOORNKÊNS. <i$ ,J f Euro-

Indifche Naamen. peïfche

Naamen.
Yy^Kuol. DeKnol-
Van deze heb de gemeene witte , ook Hoorn,

Indifche Naamen.

De LimoeH-dom'n , of Spinnekop.

YjCzz vallen in ücnL:bam wan Amhoinz

Van deze bezit ik meer.

I Paar witte.

I Paar zeldzame zeer kort - ge-

doomde.

De dub- Het Neteii-kammctje , of de dubhle Spiu-

blc Spin- nekop.
nckop. Dit is 2eer zeldzaam. Het valt in den

Inham van Amboina. , bv de Pas Baniivala.

Hier van bezit ik een naey paar , en

nog een uitnemende groote , en heb 'er

nog een paar van gehad , zyndc zoo veel

alleen , als vier Liefhebbers , hier ge-

meld, te zamcn toen bezaten.

De verdre Hoorns , hier by N°. i. 4.

en f. gemeld zyn, TVefi-Indifche, o£Eu-
ropeifche , waar van dierhalven hier na

breedci".

Alzoo 't Cap. XVII. alleen over eenige

Dekzels van Hoorns handeld , gaan wy
over tot het volgende.

Cap. X^L Plaat. XXVIL
De gcpld^Olie-Hoorn.

Ik heb meer , de groote geribde brui-

ne zonder vlekken.

De fpier witte zonder vlekken.

En een uitmuntende groote bruine zon-

der dito, behalven dat ik nog een bruine

zoort, die ongemeen groot, en in \Ca-
l'inet van de Heer van Segwaart nu is,

kenne.

De
geplekte

Hoorn.

De ge- De Dlk-Uppige Olie- Hoorn.
knobbel-

de Bel.

Hooin.

Hier van heb ik 'er, die dik , en ook
die zeer dun zyn ; dog buiten die gemee-
ne zoovt heb ik 'er nog een, diezoofyn,
als zyde is.

De PatrySi

De
Patrys

Hoorn,
of het Ki-

vits-ty.

De 7.clve De Jjuyn-fchil.

Maani. Deze zyn 'er , die geftreept , andre

die ongelb'eept , en een derde zoort , die

fehoon gewaterd , of gemarmerd zyn,
en nog een , die ingegroefd is.

De drie laatlle zoorten heb ik } dog
van de gemarmerde heb ik 'ereene, dier-

gelykc ik van fraeyheid noit meer ge-

zien heb.

De lelve '^^ W'jdmonda
.,
oï Riidolphus-Hoorn.

Nciam. Van deze heb ik 'er wel drie avierby-

zondere zoorcen meer , dan hier gemeld
vinde ; en onder andre zommige , die

glad, en ongebandeerd, andre die geban-

deerd , weer andre die geknobbeld , en

ook een zeldzame , die witagtig geban-
deerd is. Ook een paar witte, die van
binnen paars zyn; en nog een groote van
die zoort, die zeldzaam is.

de zeldzame Citroen-oeelc, eenieeglad,S^^ fn ,

II " j • '^ ° ^- Knol-Bel
en eenige geribd , van de witte , en Q-
tioen-geele.

Buiten deze bezit ik meer.

Een geribde bruine.

Een AppelbloefTcmagtige.

Een ongemeene en groote geribde,
diens weerga ik niet kenne.

Het Kivits-Ey. ^,^
«'^=

TT- r r 1 .

1

Naam.en
Hier at zyn vericheide zoorten , zom- ook wel

mige zeer licht, andere donker vanverw hetAcha-

enteekening, ook de Kivits-eyeren met '^ ^*^^J^'

banden , die zeldzaam zyn ; dog bezitte

meer, dan die hier gemeld vinde.

Het kleen Spier- wit Kivits-Ey.

Blaaskens.
Dezelve

Deze vallen op Holaliboe, op 't Eiland Naam.
Oma.
Van deze heb ik de Spier-witte.

De gcbandeerde.

De Staten- vlaggetjes, die zeer zeld-

zaam zyn j en daar van drie groo-
te, en een kleene.

De Too-

De Storm -flck, o£ deOnweers-Heorn.lf'^o^
Ook wel oude fVyven met tanden. veraar.

De Peer-

Hoorn ,

of Spaan-
fche Vy-
gen.

De
Wervel-
Hoorn

,

ofl'er-

fpedief-

Slek.

De Arcularia Major ^ of de groots Doos- 1^
^°°'

kensjlek.

De kleene J)ooskens-Jlek.

De Vyg , of de Luyt.

Het Navelken.

te Top-
Slak.

De klee-

ne dito.

De
Bel-Slek.

De Slangetjes.

Van deze vind men verfcheide zoorten
als, bruine, witte, gevlamde, en meer
andre zoorten, die ik bezitte , behalven
nog veel andre , die ik niet bezit j maar
by andre Lief- hebbers gezien heb , hoe-
danige die , by de P. en R. hier getee- p • p
1^^"^ zy"-

isdeP*oft-

Ook behooren nog veel andre Slekken, Hoorn,
die hebbe, hier toe.

Zy vallen op Cerarn's Noord-Kujl , en
ook op de andre Eilanden van /imboina.

Het Koejen-oog , op deze plaat met Let- geban-
ter Q^ geteekend , en verkeerd met de deerde

gebandcerde Ajuyn - Schil vermengd , al- Ajuin-

ïoo '''"^*



514 V E R H A N D
hdifche Naamen.Euro-

peifche

Naaaien. zoo die Hoornen in fatzoen zeer veel ver-

iciiillen.

Cap. XIX. Plaat. XXVllL
De De Aroejche Trompet.

Arocfe [^g^^ j^cb nu niet , maar heb die cer-

JfTrom- tyds wel bezeten,

pet. Zy valt op 't Eiland Aroe , en op Nova

Idem. Guinea.

"De Trompet ., oi Triton-Hoorn.

Van deze bezit ik 'er verfcheiden, die

in allen deelen volkomen, en uitmuntend

van teekening zyn, en vooraleene, diens

weergae ik niet kcnnej en nog eene, de

kieenlte die kenne.

Deze vallen op 't Eiland Oma , en voor

al in 't Dorp van die naam.

Dedub- De geknobbelde Kink- Hoorn .,
o(den Hecïor.

ble Olie- y je2,e heb ik 'er drie.
koek.

X)e De rood- geknobbelde Kink- Hoor».

enkelde Van deze heb ik 'er cenige.

Olie-

koek, of De Olie-koek met Rozynen.
degebul- Y)czc alle heb ik ; dog heb nog andre
'^ '^"°"

.zoorten van dien ,
grooie en kleene ge-

zien, die ik niet heb i dog dit waren geen

Ooftcrfche.

De gefronfle Olie-koek , agter aan op de

Letter C. en D. gemeld, ken ik niet.

Bt zelve De bafiaard- Purper- Slek.

Naam. Deze valt in den /mham van Amboina

aan de overzyde van 't Cafteel Fi^oria.

Spillen, Spillen, of Snippe-bekken.

of Ta- y^^ je^e is 'er nog een groote gladde

ptken • geknobbelde ; en ook nog een byzonder

groote zoort met ingekorvene ribben
,

die ik bevorens gehad heb ; dog die nu

de Heer van Segivaard bezit.

Ook hebbe ik meer , dan hier gemeld

werd

,

De Temataanfche Spil.

De zeldzame dunne bruine kleene j"/;/.

De kleene geknobbelde dito.

Dit is een rosagtige Hoorn , die veel

korter, agter zoo lang niet , en ook van

een Snippelbek voorzien is.

De iclve De [lompe Spil.

Naam. Van deze heb meer een geelagtige.

De lelve H^irige Dik'lipjens, of Baardmannekens.

Naam. Dit fchynd een Vcnus-Hoorn te zyn.

De grootile zoort van Rumphius ken-

ne niet.

De lelve Tiedubble Paus-kroon.

Naam.

DeOran- De Paus-kroon, of de enkele Paus-kroon.

gie-pen , Deze beide zoorten , op Ceram , op

fdroj?^* Cayboboj en Amahey^ en elders vallende,

Myter.

E L I N G DER
Indifche Naamen. ^

heb ik zeer fchoon , en zommige daar
|Ij"j'f^ej,

van weeigadcloos , en voor al een vun de
laatrte uitnen^cnd groot en fraey , en een

paarOrangicagtige, die zeer kleen zyn.

Van beide de zoortcn heb ik ook groo-

te, en zeer kleene. En daar is een zoort,

hier niet gemeld , die zeer helder- rood

gebandcerd , en hoog-fchoon-rood van

diuppcn is, die ik bezit , en die ik zeld-

zaam bevinde te zyn.

De bafiaard- Paus kroon.
De zelve

Naam.

De Eabilonifche Torens. VwvxA-

Bchulvcn de gemeene , bezit ik hier °'

van meer,
Een lever-verwige en wit-gefpikkel-

de, die weergadeloos is.

Een witte.

Ook hel^be 'er , die zeer kleen , en
zeldzaam z\n.

De gekartelde kleene Trompet.
DeRy-
ftcnbry-

-^ Hocm.
Het Stekelig- Hoonjje

f
ai^h^t Dijlel' i^^xa de

Hoorntje.
^

lelve

Van deze hebbe ik bruine, en witte, N""-

welke laatlle zoort ik meer hebbe , dan
hier gemeld werd. En de Heer van Scg-

waart bezit 'er een paar, die ongemeen
fraey, van binnen geheel en al uitgewerkt,

en zyn Ed: A°. lyzj. voor twee wentel-

trappen uit Indien gezonden zyn.

De Zee-baaren, of Kncddekens. DeBand-

Van deze heb ik een zoort meer, als P^"'""^
, . 11- * vanzom-
hier gemeld zie. migedc
Tot deze zoort van Zee-baaren behoo- Liwey-

ren mede verfchcidene zoorten van ver- Horen

(cheidene verwen j rood , bruin , Citroen-
^^"*'™ '

geel, Orangie-agtige, enz. die bezitte.

De Boeren-yungen.

Heb 'er twee zoorten van , en nog
meer, dan hier gemeld is.

De Bata-vijcbe Boeren-Jongen.

De zelve

Naam.

De zelve

Naam.
Het gebandeerd Trompetje.

Het kleen zwart gebandeerd Eloorntje.

Heb 'er een paar van , en dit is onbe-

kend.

Her Vingertje. De zelve

Hier van heb 'er verfchcidenderley. Naam.

DcGnemotiy of het Torentje. DeBand-
VVaar van vecle zoortcn zyn; dog heb pen; dog

'er twee uitmuntende zoorten van in leng- '^^'^
. ," naam 7et

tc, en in vervve.
„^^-n ^o-

Een Orangie-roode, witte, en zwart- ven al by

gebandecrde. de knod-

Een Citroen-verwige met roode en 'l'^"-^'^*-

witte banden.

En behalven deze hebbe nog meer.

De zwarte gladde met geelc banden.
,

Het



Oo S T-ÏNDïS CHE
Indifche Naamcn.

ZE

k

peïfche

Naamen.

VindhierHet5^/«/oy^7bm7/;>.

geen Het geribd Torentje , of 't geribd baf-

naim t^ird-Paus-kroontje.
toe.

De Het gebandeerd 'torentje , of de geban-

Staten- deerde (atiemon.

Vlig-pen Van deze laatfte zoorte heb ik 'er ver-

fcheidcnerley , en dierhalvcn vcrfcheide

meer , dan hier gemeld liaan j als mede

de verdre met Letter X. en V . getee-

kend , welke laatfte een zoort van de

Arcularia Minor ^ of de kleene Dooskens-

Hoorn
.f

is.

De zelve j^et haflaard-WentcUrapjt.
naam. ^ '

DeOffer- De Sjangko.

Hoorn. Dit is een Ceyïonfche Hoorn , die wel

gezien heb, en kenne, maar niet bezit.

Ontrent de Peerl-Viflchery van Toete-

coryn^ vangd men zeer veel van deze iS)i/«-

co's^ o£ Offer- Hoorns ^ Vfeïke de Inlanders

hier , en ook de Bengalers , tot arm- en

dujm-rin^iïr, en de laatfte tot het fchie-

ten mr.<^boog, gebruiken, en zyn die

fchooner , als van het befte Yvoir.

Onder deze Hoorns vind men, naeuw-
lyks om de honderd Jaaren eens, een Ko-
nings-Hoorn, die van gedaante wel even

eens , als een andre Sjanko > dog even

eens als de verkeerde Hoorn is , en zich

met een omgedraeide mond vertoond.

Ook is hy groen \an buiten , rood van
binnen, gaande op de grond voort, waar
op dan alle de andre hem volgen.

Deze Hoorn is by de Jenth-en in èen
groote -.igting , en zoo weerdig gefchat,

dat zy 'er 7 a 800 Reyksdaalders voorge-
ven} en uit zulkcn Hoorn wierd de Ko-
ning van Golconda in de vorige tyden

,

toen dit nog een Ryk op zig zelven was,
gezalft.

In N.ewwhofs tyd droomde Cen Vif-

fcher, dat hy een Konings-Sjanko ving,

't geen hy tegen zyn makker zeide, die,

zoo hy die vangen mogt, de helft 'er van
voor zig befprak.

Daags 'er aan ging die droomer met
den anderen uit Viflchen , en ving 'er

een j dog wilde den andren 'er niets van ge-

ven. Hy riep hem wel voor 't gericht j

dog vrugteloos, alzoo hy geen bewys van
zyn recht daar toe had.

Hy verkogt den zelven aan de Heer
Nieuwhof voor jjo.Ryksdaalders, en een

van de Rechters bood hem aanftonds 2,0.

RyksdaalJcrs winft.

Cap. XX. Plaat. XXX.
De Marl- Priem.

De dikke Deze heb groot, en zeer kleen.

pen.
Dtze werden ook wel uitgcdrild, en

dan Labor Improbus genaamd.
III. Deel.
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^

Indifche Naamen. Niamen.

De zwart-gevlekte Naald.
De dun-

ne Ty-
T-> -KT 1, ger-pen.
De graeuiv-agtige Naald. Deom-

i-'ok zyn 'er roodagtige 'met banden, wonde
die hebbe. pen.

Ik heb ook meer eene , die Citroen-
geel, zonder vlekken, en gebandeerd is.

De rojfe Naald met -witte Druppels , of Dewit^

Zout-korls. geplekte

Van deze heb ik 'er vyf.
^^°*

De gedoomde Naald. De ge^

V an deze heb ik een witte , en een '««stelde

graeuwe. pen.

Piekeniers. Naald-

Van deze zyn 'er witte , en bruine van P^""^°-

verwe.

Bezit een paar zeldzame bruine , dog
geloove dat het IVefi-Indifche zyn.

De Gegranuleerde Naald.

Defyne Naald, o? Zeyl-Naald.

De Ge-
granu-

leerde

Naald-

pen.

De Zef1-

Naald.

taytjens

.

De Snuit-

Heb twee a drie zeldzame, hier onder ^^'

naaft behoorende , meer.

Gegranuleerde , ofgekartelde Tuytjens. ÖeKnob*;
bel-pen.

De Trommel-fchroef. p^ ^gj^^
Hier van zyn tweederley zoorten ; die naam.

beide heb, enkelde en dubble , vallende

de fraeyfte en zeldzaamftc op Cerant's

zuyd-zyde , op Kellemoeri. Ook val /en

'er zeer groote op de Eilanden Java , en
Sumatra.

Ik bezit een witte , die zeldzaam is

,

meer.

Gehioblelde Tuytjens. doomde
Snuyt-

Bruine Tuytjens. pen.

De ruige Trovtmel-fchroef. DeWed-
Deze valt op Ceram j doe heb ze nu I"<J''che

met.

De Rievier-naald , of Sipot-Hoorn.
Ik heb een zwarte , ep. een witte ge-

bandeerde.

De Ceramfche BaJlaard-Marl-priem.

Deze hebbe nu mede niet.

De lichte Moeras - naald , of de Keep-
naald.

Hebbe meer, dan hier gemeld ftaan.

Twee, a drie gladde kleene ftompe
gebandeerde Naalden.

X XX Kuy'

Paus-

kroon.

De Slalc-

kcn-pen,

DeWeft.
Indilche

Baflaard-

Paus-

kroon.

Een
loort van

SUkke-
pennen-



Euro-
peifche

Naamen.

Boorcn

,

of gellip-

pelde

Booien.

16 VERHAND
Indifcbe Naamen.

De
Tepel-

bak.

Geele

Tyger-
Tóotcn.

Men-
nifte-

Tooten,

De
witten-

Tygers-

Toot,

De
Wolk-
hoorn.

Kuypers-booren.

Alle de zoorten , hier gemeld, heb ik,

te weten, de gemeene graeuwe, gcfpik-

kelde, witte, dog ongemeen zyn de ge-

bandeerde, en die net gefpikkcM zyn.

Tot deze Kuypers-bogren behooren

ook, die meer heb,

Een zeldzame zoort van Booren , geel

en wit gebandeerd , en hier niet

gemeld.

Van deze heb ik 'er drie , en het eene

fchynd wel een Admiraal van deze zoort

te zyn.

Ook bezitte ik meer , dan hier gemeld

ftaat.

Twee paar roffe geribde wit-gemar-

merde groote Kuipers booren.

Een nog grooter rofle gladde
, ge-

fpikkelde uitmuntende Kuipers-

boor , mede als een Admiraal te

rekenen , en naaft na de Orangie

Admiraal , hoewel hy langer , en

Boor-agtiger is, zwcemende.

Cap. XXL Plsat XXXL
De groote gekroonde Bak , of de "Tepelbak.

Hier van heb meer.

Vier uitmuntende bruin - gevlamde
op een geele grond , en ook een

geb.indcerde 'er onder.

De kleenc T'epelbak.

Deze vallen op Ceram , en heb 'er van
de groote verfcheide zoorten , en van de
fcleene mede.

Geele Boter-weggen.

Bezitte meer , dan hier gemeld is.

Een witte Boter -weg, met veele

zwarte fpikkels of llippels , die

eygener tot de witte Boter-weg-
gen kan gebragt werden , dog
plaats hem hier, om dat hy wat
geel van grond is.

Be Bia Lilin., 0I Wafch-keevffen,

Deze
fchoon.

heb ik ongemeen groot , en

De 'witte Beter-weggen.

Die hier kwalyk de Mufycq-Horen ge-

naamd werd.

tygers.

Van deze bezit ik deze ongemcene
flukken

:

Een hecrlyke donker - blaeuw ge-

wolkte.

Een met een zeer breede witte band
in 't midden.

Een Cyffer-hoorn , rosagtig, waar op
men ziet ftaan deze getallen 717.

f77. en, omgekeerd zynde, 877.
Nog een dito , met een enkel dier-

gelyk getal.

E L I N G DER
Indifche Naamen.

Een fraeije donkere en Appelblocf-

fem.

Een geel-agtige.

Een heerlyke gewolkte , en Appel-
bloe (Terne.

Een met een iedcle teekening.

Een kleen zeer fraey geteekend Ho-
rcntje.

U'^olkjem.

Van deze zyn 'er zeer groote, en ook
daar van verfcheide zoortcn. Ook heeft

men verfcheidcnerley kleene > dog de
zeldzaamftc zoort zyn,

De roode Wolkjens.
Die ik een paar meer bezitte, en van

welke ik hier niets gemeld vind.

De Eyken-hmii-Toot.

Hebbe deze, en ook die met banden,
die zeer zeldzaam is , waar van 'er zeven
heb, en ook meer.

Een geele.

Een rofle.

De Olyvttt'faof.

De Olyven-band•'Toot

.

Plaat XXXII.
De Fleder-muys.

Van deze zyn 'er verfcheide zoorten

,

met en zonder banden.

Ik bezit 'er van ongemeene fraeije roo-

de gemarmerde
,
groote, en kleene } ook

graeuwe
,

geele , blaeuwagtige gefpik-

kelde , zwart-gewolkte , en dierhalven

zes a zevenderley zoortcn meer, dan hier

gemeld ftaan.

Van deze bezit ik nog meer.

Een zeldzame lange '"y. ,

Een zeldzame gladde, i.

^^'

De Tcrnataaijfche gK\ty en daar van

tweezourten, zynde de eene zoort

rofler.

Harpen.

Deze zyn 'er verfcheidcnerley. Bui-

ten de drie gemeene zoorten , hier ge-

meld, met en zonder tanden, fteekenuit.

De Appclbloezcme.

De lever-vervvige.

De gebnndeerde.

Deze zeer zeldzame bezit mede j en
het is vier a vyf Jaaren geleden , dat ik

ook een witte had , die ik noit meer ge-

zien heb.

Enro
peiTche

Naamen»

Agaatc
Kroon-
bakken.

De zelve

naam.

Pc lelvc

naam.

De zelve

naam.

De wilde

Mufycq-
hooia.

Chry-
santen ,

en ook
Harpen.

De Ring-hoorn.
DeHarts-

Daar zyn 'er ook met gcele banden , Tyger-
die hebbe. Toot.

Van deze gemeene zoort heb ik 'er ,

die buiten gemeen wit en zwart, en ook
zeer groot van vlekken zynj en nog een,

uit-
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uitmuntend van wicreenzwarteiteekening.

Daar zyn 'er ook van deze zoort , die ros

vallen en zeer zeldzaam zyn , welke ik

meer bezitte, dan hier gemeld vinde, te

weten , twee ongemeene rofle , en nog

een ongemeene zwarte en witte geban-

deerde.

Waar by nog voegen moet een geele

zoort , die ik heb.

Zy vallen in de Uliaffers , en op Hoc-

wamohel.

De gekartelde Rmg- hoorn , of de Segryne

H.nts-boorn.

Van deze heb ik 'er twee meer , en

deze zoort is onbekend.

be ïelve De Harts- hoorn met banden.
naam. Deze is zeldzaam, en ik heb 'er vyfvan j

dog bezit verlchride uitmuntende zoor-

ten, hy Rumphius niet bekend, en die ik

ook zeer zelden, en zommige noitmeer,

hebbe gezien , als

Den^^iffiiraal van de Harts- hoorns

illet banden } een ongemeen ftuk

,

zwart en hier en daar met wit.

Hier van heb 'er een.

DenSchout-by nacht. Deze is me-
de zwart, en met vlekken

i zom-
mige met een netje. Ik heb 'er

drie paar van, ieder byzonder, en

De ongemeene leververwige Schout-

by nacht. Waar van ik 'er een

heb , en noit een andre , dan by
de Heer Kiggelaar , (nu in handen

van de Heer van Scgwiard) en 'er

nog een elders, gezien heb.

De zwarte Harts-hoorn met banden.

Deze is mede zeer zeldzaam , zynde

zeer zwart van grond , en donker
van banden j da;ir de gemeene wit

van grond en fyn- zwart van ban-

den is. Deze noeme ik de Vice-

Admiraals van deze zoort, en be-

zit 'er zes a zeven van.

we^kf
'' ^^ ^^"^^ Lakem.

j. .

" Zilver Lakens.

naam. ^^" ^^^^ '^Y"
verfcheidenerley zoor-

ten , die heb , en ook eenige , die niet

bezitte ; dog heb meer , dan hier gemeld

werd.

Éen Appelbloezeme.

Hoewel hy wat na een Bruinet, of

Hoender- veder, gelykt.

De zelve He Segryn Hoorn.
naam. Deze bezit meer , en wel vyf 'er van

,

ieder byzonder van teekening Ik heb 'er

noit een meer gezien.

De ïelve Geplekte Katjens.
naam.

EuTo-
peïfche

Naamenl

Afche-;

poefters.

Indifche Naamen.

Jfchepoejlers.

Van deze zyn velerley zoorten.

Spookjens. idem de

Van deze bezit ik 'er ongemeene fchoo- ^^Ive

ne groote , zeer fiaey geteekende , ook
"**'"*'

daar onder zeldzame, en meer, dan hier
gemeld Haat,

Een paar met Orangieagtige teeke-

ning.

Verfcheide Spierwitte.

Drie witte , hier en daar met een
Orangie vlekje geteekend.

Gegranuleerde Katjens. De zelve

Van deze zyn 'er geele gevlekte, ook °^^'^*

zwart -gevlekte met fpikkels. Heb die

beiden.

Plaat XXXIII.
Arrakans Garen. De ge:

Van deze zyn 'er met breede, fmalle, ^"''^
..

zwarte, en ook zonder banden , die alle Toot""
menigerley, enfraey, beziij en ook een
paar met een zwarten, en een Imallen wit-
ten band.

t)e zelve

naam.

De zelVfr

naam.

Spelleiverks- Kujfens.

Heb van deze zoort meer,
Een Admiraal.

Twee ongemeene groote , en zeld-

zame;
Nog twee andre.

Groene Kaazen.

Van deze zyn 'er verfcheidenerley van
verwen , alle de welke ik heb , en bui-

ten die nog veiicheide uitmuntende, zyn-
de een veel grooter , en een byzondre
zoort, en

Een groote groene Kaas met drie

ftippel-banden.

Een dito, met vyf ftippel-banden.

En twee, niet twee banden.

Van de gemeene zoort heb ik ze,

Gefpikkeld,
i — Gemarmerd,

Zwarte

,

En bleeke , of leververwige.

Vliegen-fcheeten. De zelve

Die verfcheide , rnet en zonder ban- '^*^™'

den zyn.

Heb ook meer een gekarteld Vliegen-

fchcetje , en het rood Vliegen-fcheetje,

dat beide zeldzaam is. Ik heb 'ér twee
byzondre paaren van.

Muggen-fcheeten. De zelve

na.im.

Vloyen fcheeten. De zelve

Deze ziet men weinig j hoewel ik ze naam.

ook heb;
Dog de befte en grootftc (die ik nu

Xxx z niet



Euro-
peïfche

•Naameii,

5^ 8 V E R H A N D
Indifchc Naamen.

niet heb) vallen op de Schihlpads-Eilanden ,

die ten zuiden van Amboin» kggen , en

deze zyn ongemeen groot.

Geplekte Boiren Mufycquen.
Tooten.

De zelve Haazenootcn^ oigraeutvc Monniken.

naam. De zoort by D. D. en kcnne niet, by

Rumpbius gemeld.

De zelve De gegranuleerde Kuypers-hoor.

naam. Van deze zoort van Tootjens heb 'er

verfcheide meer , dan hier gemeld liaan , als

Geribde Tootjens.

Een paar gebandeerde bleekeAppel-

bloezcnic.

Verfcheide rofTe Tootjens.

Drie Tootjens met een band.

Een paar violette Tootjens met een

witten band.

Twee paar Tootjens, zeer fraey ge-

marmerd.

Drie zeldzame geele Tootjens.

Een zeldzaam brumToocje, geribd,

en met witte vlekken.

Drie Dadel-Tooten.

Twee paar graeuwe Agaate Tootjens.

Twee zeldzame bruine dito.

De De Jgaatjens.
Agatc Hier van bezit verfcheide fraeye zoor-
Tootjens^gj^^

en meer dan hier gemeld ftaan.

Roode Agaate Tootjens.

Roode gefpikkelde Italiaanfe Vlocrt-

jens i
waar van zeer groote zoor-

ten zyn.

De Edamzc Italiaanfc dito.

Een uitmuntend fraey gebandeerd,

en bloed rood, Italiaans Vloertje

met twee breedc banden.

En een Citroen-geel, met een witte

band,

Een blaeuw en zwart uitmuntend

Tootje.

De zelve De gegranuleerde groote Kuypersboor.

naam. Heb van deze vyf verfcheide zoorten,

dog bezit meer, dan hier gemeld vinde.

De geribde blaeuwagtige gebandeer-

de Kuypers-boor.

De zelve De Ricvier-Paus-kroon.
naam. Deze heb mede.

Cy^efze Cyperze Katjens , of V Afch-graetm Boe-

Kat- ro's Boterweggetjc.

Tootje. Waar van een paar heb.

Dezelve J\fidas-Ooren.
naam. j]. i^^b ze afgeflepen en onafgeflepen.

Van deze hebbc meer.

't Kleene bruine Midas-Oor.

Het wit kleen Midas-Oor.

De Heer van Segivaart bezit een paar

E L I N G DER
Indifche Naamen

kleene appclbloczeme.

3
Eurot

peifche

Naamen.

De
Bruinet-

De Hocathr-'vedey. Toot.

Van deze heb ik verfcheide zoovten,

en meer dan de gemeene.

Een groote rolTe liruinet.

Een licht-rofTe groote dito,

Een Orangic Bruinet.

jianhangzel tot het XXI. Cap.

Plaat XXXIF.
:
De Orangie j^dmiraal, by Letter A. De zelve

Van deze plagt 'er maar eene bekend """"'

te zyn -, en nu bezit ik 'er drie ; dog zy

verdienen eer de naam van de Appelbloe-

zcme, dan van de Orangic Admiraal.

Zy vallen op 't Eiland Boiioa , en op
Honimoa.

De zelve

De Opper-Admiraal , by Letter B. met naam.

een fyn geel bandje ontrent in 't midden,
tuflchentweebreeder, enccnfmulleagter.

Deze heb nu niet > maar heb 'er een

gehad.

I

De zelve

naam.

De yldmiraal , by Letter C. met drie De zelve

of na men dat rekend , twee brcede naam.

banden.

Deze bezit mede niet.

Den Jdtniraal, by Letter D. ook , met De zelve

drie breede banden. naam.

Deze heb mede niet.

De H'^eft- Indifche Admiraal, byLettev E. ^^ ^«'ve

anders in Ooft -Indien bekend met de
"'^™'

naam van

Den Admiraal van Ovm.
Ik heb 'er twee afgch.ad, dieA°. lyrp.

by Monfr. Teroede voor <?i. Gulden ge-

kogt zyn , dat , met het opgeld , p6.

Gulden, en iz. Huivers beloopt} dog de-

ze bezit nu de Hr. van Scgv:aart.

De Vice-Admiraal, by Letter F.

Deze heb mede niet.

DeGuinefcheToot, by de Letter G. Dezelve

Deze hebbe ook niet ; maar die is ook ""'^"

een Weft- Indifchc Hoorn.

De Kroonhoorn, by de Letter H. ^^ ^e^**

Zy vallen op Bonoa , ook op de hoek
van NoeJJ'anivel.

Hier van zyn vyf a zcsderley zoorten,

die heb.

Onder anderen heb meer dan de ge-

meene
En geel-gracuwe Kroon-hoorn,

Een kleene Kroon- hoorn , die zeer

zeldzaam , en by na als die is, die

men by de Letter I ziet.

Van de geel-gracuwe zoort heb ik 'er

verfcheidenerley , afgcflepene , en niet

afgeflepene , en onder die laatfte eenige

met,
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De lelve

naam.

De
Duivels-

klaeuw.

met, en ook zonder banden.

Van de kleene heb ik 'er drie , en de

wetc niec , dat ik die oit by iemand an-

ders gezien hebbe, dan dat de Heer van

Segnvaart 'er Ao. 1713. ook een paar uit

Indien gekregen heeft.

De Achaat-Toot , by Letter L. op

dez.e plaat gemeld, die nu niet hebbe.

Wat die, by de Letter K. geteckend,

aangaat , ik kenne den zelve -, ende heb

hem } ook is dat geen Oofierfche Hoorn.

De kimmende Lseitiven-Toot y ofde Schild^

p.zdi-Toot. ij'urA

Deze heb mede , ook is dit een ^^eji-

Indifche Hoorn.

cap.xxii. xxxr.

De Bootshaak, het Manneken.
Deze zyn 'er groot, enkleen. Ik heb-

be de laatfte zoort, die de zcldzaamfte is.

Zy vallen in Banda , op Bonoa , Ma-
nipa , en elder^

Heb ïf^l^^dc kleene Duivels-klaeuw.

519

De lelve De Boots-haak^ het Wyfken.
naam. Deze , die wat dunner en fyner zyn,

bezit ik mede , hoewel nog het rechte

niet , alzoo 'er twee zoorten van zyn
,

van welke de eene met
vertoond.

inkervingen zig

Euroi
peïfchc

Naamen;van Citters in Zeeland gekogt zyn.
Zy zyn zeer zeldzaam

, en ik weet
met

, dat ik ze meer by andre Lief-heb-
bers, dan by deHeer//f/w2o//een, eezien
heb.

Deze beide zoorten vallen op Caybobo
op Ceram > en ook op Soeli.

Het Bezaantje jjet

Van deze heb ik , buiten de gemeenc Duifle.

zoort, meer.

Een zeer zeldzaam blaeuw, en
Een fraey gefpikkeld bezaantje.

Het Bultje , of 't Buccheltje. Het

Van deze zyn 'er verfcheidenerley
, oSe'

met en zonder teekening , Mannekens

,

en Wyfkens , die beide heb j dog heb
meer.

Het wit Buccheltje.

Het opgerold Bezaantje.

Het kleen Bezaantje.

Die by N°. 6. en 7- op deze Plaat ken-
ne, en twyffcl of die hebbe.

De lelve Het geel Stompjen.
naam. Daar zyn ook gemarmerde, en heb nog

een geribde by- zoort.

De
geplekte De gebulte Krab.

Krab.

be zelve De geele Gebiichelde Krab.

naam. Dcze heb niet.

De groote Krab , by Letter H getee-

kend, hebbe nu niet i maar heb ze gehad,

Plaat XXXV1.

Die , by de Letter G. geteckend , heb
niet.

De zelve De Zonnejlraal-Krab , oihet Duizend-been.
naam.

De De Podagra^ oï Scorpioen.

Podagra- Van deze heb 'er, buiten de gemeene,
weer.

Ren die Orangie van binnen is.

Kreett.

Een zeldzame

Krab-agtig.

witte , zynde wat

Degroo- j^^ g^ggf^ Talan-Hoorn.
te Lap- I? . Iüezc heb nu niet.Hoorn.

De zelve

;iaam.

Het
kleen

Duifje.

Plaat XXXni.
Het Sproetje. De Kik-

Hicr van zyn drie-derley zoorten , die
''°'^^'^^

hebbe, en, by gevolg, twee meer, dan
die hier gemeld Haan j want daar is een
zoort

Die dik van Lip, en de gemeene is.

E-cn, die dun, en van binnen wit is j
En nog een zoort, die is nog dunner.

Buiten deze bezit ik nog meer.
Een uitmuntend zeldzaam paar, dat
van binnen donker-Purper is.

Van welke de Heer de Haan tot J>?i~

fterdam 'er ook eenige heeft , zonder dat
ik die anders hier te Lande, hoewel ik 'er
nog een by de Heer van der Stel in Jm-
boina gezien hebj en een hier nog by de
Heer Vincent.

De Pur- De Purpre Talan-Hoorn.

r or
Deze is kleener , en van binnen Purper.

Ik heb 'er twee van gehad, dieA°. 1717.

door de Heer de Koning , voor de Heer 1 veel meer vanj en onder 'andre,
Xxx 5

hoorntjc.

UetlVyzertje. Hetge-
Hier van zyn verfcheide zoorten. Een knobbeld

ruw , een glad boven op , en een , die h^^'
zeer dun is.

' ^°"'"

Het laatfte heb nu niet.

Ik bezjt 'er een van de gemeene Wy-
zertjes,

Dat zeer zeldzaam , en als met een
Ster by 't Wyzertje geteckend is.

Het Loeboenees Hoorntje , of de Loehoeze De zelve

Canari. Van deze zyn 'er met een zeer n*^""-

fraeje teekening, en ook zonder dezelve.

De Canari.

Ik zie hier maar drie

de Letters T. V. W. Y.
zoorten van by De zelve

d_ -. 11,- naam , ofog ik heb 'er j, g.bd-
teCanarL

Een



5r
turo-

peïfche

Naamen.

De
gehande
Canari.

De ge-

bloemde
Canari.

De
Samaar.
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Een paar zeer groote ; en

Een paar van binnen zwart.

Die by Letter V.

Die by Letter W.

De zelve

Naam.

De Klip-

Hoorn.

Idem.

De
Caret- of

Schild-

pads-

Hoorn.

De
Argus-

Hoorn.

De zelve

Naam.

Die by Letter Y.
Hier van heb meer, een ongemeen ge-

marmerd paar , en nog een zoo geteckend.

De breede gebandeerde Canari.

No. z. De ürangie-vlag genaamd , en

de verdere N°. 3. 4. f.
zyn ti'eft-Indifde

Hoorns, van welke ik die van N°. 2. J.
en No.

f.
maar kenne, dog waar van hier

na breeder.

AUerley Canards vallen in den Jfibam

van Jmuoina.

Cap. XXIll. Plaat XXXFIIL
De Klip- Kous., oï de Lik-Hoorn.

Hier van zyn Mannekens , en Wyf-

keos j dog buiten de gemeene bezit meer.

Een paar Tyger- vlekkige , zeer

zeldzaam.

Een blaeuwagtige, dito.

Een paar zwarte, nog zeldzamer.

Een graeuwe 'Ternaiaanfche , zonder

eenige oogen, als maar ter zyden.

Caap de Goede Hope's Hoorn.

Van deze bezit ik 'er vyf a ze5 paar.

en nog een enkelde, ieder byna wat ver-

fchillende.

En behalven deze heb ik nog twee a

drie byzondre zoorten van tcekening , en

gedaante meer.

Deze Horens vallen op Ceram , op de

Stranden van Caybobo , en daar ontrent.

Ik heb by de Heer Helmolt een paar

Purpre Caap-Hoorns, en die noit anders

gezien.

De Valfche Caap.

Van deze heb ik 'er zeven fluks.

Deze vallen daar mede.

De -Argus.

Van deze bezit ik 'er een , die in hel-

derheid van grond , en bruinheid van

oogen, boven alle, die ik ergens gezien

heb , uitmunt , behalven welke ik nog

zes paar 'er van heb , die zeer goed, en

waar onder 'er ook met dubble oogen zyn.

Deze vallen op Honinioa , en Koejj'a-

laoet.

De groote Slange-kop.

Van deze heb , buiten de gemeene

zoort, meer.

Een zeldzame fernataanfche Slange-

kop.

De fync Slange- kop , als Caret ge-

teekend.

DELING DER
Indifche Naamen.

De kleene blaewwe Slange-kop.

Van deze heb ik 'er driederley zoor-

te, als

Eene, met een ftreep in 't midden.

Lene met een bruine vlek in 'c mid-

den, en

Ecne zonder iets 'er op.

En dan heb ik buiten de gemeene nog
meer.

De Slange-kop met banden.

De roode Slange-kop.

Euro-
peïfche

Naamen.

De zelve

Naam.

Jamboizen.

Van deze zyn 'er witte , en blacuwe,

die hcbbe.

Zy vallen in den Inham van Ambo'ma.

Mollen.

Deze vallen op Holalihoe , op 't Eiland

Oma.
Buiten de hier gemelde heb nog
De graeuwe met blaeuwe banden.

De rolTe met witte b\iuien.

Een uitmuntende gi;^we Mol, of

de Argus zonder oo^i^v hier in

Holland h-^ niemand lueef, dat ik

wete, bekend j dog b v de Heer Hel-

molt heb ik een kleene gezien.

De Vlccfcb- Hoorn.

Deze is 'er zwaar, en ook licht

Zy vallen op Holalihoe , op 't Eiland

Oma
, gelyk ook de drie volgende Hoorns

De Zout-Korl.

Hier van bezit ik meer , dan hier ge-

meld is,

Een Citroen-geele zeldzame.

Arabifche Letters.

Hier van zyn verfcheide zoorten, die

heb.

Hoog-
ruggen.

De zelve

Naam.

De zelve

Naam.

De zelve

Naam.

De zelve

Naam.

Kakkerlakken.

Van deze heb
byzonder groote.

Graewwe Mafclen.

Roode Mafelen.

ik 'er fyne en grove

De Bia Salowacco., o? dewitte Porccllana ^

Hier van is een grove zoort met een

breede dikke lip, en een fyner zoort, die

van binnen zoo bruin niet is, en dan nog

een Spierwitte zoort van binnen en bui-

ten, die alle bezitte i dog behalven deze

bezit nog meer, dan hier voorkomt.
Een witte Porcellana, die van bin-

nen AppclUloczem is. Een zeld-

zaam Huk.

De ïelvc

Naam.

De zelve

Naam.

De zelve

Naam.

De wit-

te Por-

celyn-

Hoorn.

Cap. XXIF.
IVit-Oogjcns.

Plaat XXXIX.

Ster-

De zelve

Naam.
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Euro-

pcïiclie iHdi/cbe Nmnteu.
Naamen.

De zelve Stenetjeits.
naam.

Slangen- De geele Cauii's,

hoofden.

Blaeuwc De kleene Cauri's.

Catin's.

CaCuaris-Eyeren.

Van deze zyn veiTcheide zoortcn , die

bebbe j ook bezit meer
Een uitmuntende zoort.

Het Draakenhoofdie.

Hier van bezit ik, buiten degemecne,
Een uitmuntend fterkvanteeitening.

De lelvc J)e Blaeuw- ruggen.
naam.

De zelve -^^ Ifabelk , of Garneelen.

naam. Van deze heb uitmuntende gioote.

De klec-

re Argus. ^^ '^^^^«^ ^^S«^-

Een
grooter JJct Paewjoen-Oog.
zoort,

jj[ j^
. j. ^gj^ p^j. y^jj

voerende =- <

de zelve

naam.

Idem Ryft-Korls.
de zelve -

naam. r/
Knspjens.

KcSfe
)tón deze zyn verfcheide zoorten j die

Knopje, heb*

Het glad
jfTiffg ditg^

Knopje,

De zelve Ezelkens.
naam.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

De

gewolkte lichte Arabijche Letter , by Letter Q^
Klip.

Hoorn.

De witte

geplekte

Achaat.

Peerlkem.

Boorkens.

Luyzen.

De Agaate gewolkte Klif - Hoorn , of de

E«TO-
peilihe

Naamcji.

Degemeene Arahifche Letter , by Letter R.
Die by Letter S , is een fVeft-Indijche ^

die ken j dog niet heb.

Dit racelte goedje valt al mede in den
Inloam vztï Amboina ^ voor al het kleene.

Cap. XXV. Plaat XXIX.
De Porphyr-agtige Sattyne Rol , oiCylinder

.

De
Dadel, of
Olyve.

Dezwnr- Zwarte Sattyne Rollen.

te Dadel.

De bonte

Achaate
Dadel.

De
Prince-

Begravt-
nii.

De Olyf-verwige Sattyne^ o( de gebandeer-

de Rol.

De ong'tnarmerde Sattyne Rol.

By N". 4. van deze bezitte ik 'er meer
dan hier gemeld zyn.

De violette Sattyne Rol , die van
bnincn zoo is.
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Indifche Naamen.

DeOrangie, oflfabelk Sattyne Rol.
Twee ongemeen trae e gemarmerde.

En de Heer van Segwaart bezit nog
een paar graeuwe of geelagtige geUm-
deerde, die noit meer gezien heb.

De gemeene gemarmerde Sattyne Rol.

De geele gefpikkelde Sattyne Rol.

Camelotjens.

RUeufwe Sstlyne Rollen , of Blaeww-drup-
pen.

GroQte Glimmetjes.

Kleene Glimmetjes.

De Aehaatjens. De zelve

naam.
Dt Slyk-Rol.

Van deze, die alle in de Ullafers val- Zlm!''^
len, heb nog veifchcide andre zoorten,
hier niet gemeld.

Dito
zoort.

De
graeuwe
Munniki

Came-
lotjes.

Blaeiiw-

druppcn.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

Caj). XXFL Plaat XL.
De zelve

naam ,of
ook Klip.

Kleevers.

De lange

Paarlc

moer
Schelp,

Patella's ^ Lckmpp''s.

Hier van bezitte verfcheide zoorten.

MaloWs Oorcny of Zee-Ooren.

Hier van heb mede verfcheide zoortcn

,

te weten,

De lange , f Groote,
De ronde, »^ Kleene,
Een paar ongcmeene groote , dieby

niemand zoo gezien heb.

Zy vallen in den Inham van Amboipa
,

en elders.

Schild-pads- Luyzen.
^^^^^_^

Deze heb met. p^ds-

Het dekzel by Letter N. kenne , en pokken.

heb het.

Dat by M. en O. heb nu niet.

De Sotskapf of Voorhuid.

Waar van een zeldzaam fluk heb.

Het A'Ielknopje.

Van deze zeldzame bezit ik 'er een paar.

Ook zyn 'er graeuwe van , die nu
niet heb.

Heb nog een meenigte kleene , hier
niet gemelde van velerley fatzoen.

Cap. XXVIL Plaat. XLL
Pokken^ by Letter A.

De Zand-pyp.^ of de Koedarvi.

Deze vallen op ^mabey , op Ceram.

De Boor-'worm , by F. en G.
Heb die by de Letter G. en H. niet.

Deze

Sots-

kappen.

De witte

Oor-
Schelp.

De zelve

na im

,

of Zcc-
Tulpen,

DeOffen.
Darm.
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Indifche Naamea.Euro-

peiTchc

Olifants-tanden.
De zelve

q^^^ ^^jj^^^ ^^ j^ JVaynitoc ^ of by de

Ga]g-hoek.

Die by Letter K , en L. gcloove dat

hebbe. En die by de Letter K. noeme

naam.

N D E L I N G DER
Indifche Naamen.

ik Steene Beencn.
No. 1.2.}-. en 6. hebbe, dog de andre

Furo-
peïfche

Naamen.

niet j zyndc de Fenus- o?Neptunus Schacht
een zeldzaam - ituk , waar van 'er drie

heb.

VERHANDELING
DER

SCHELPEN,
O F

Van (3c

Schelpen

of Dub-
bietten. Cap. XXFIII. Plaat XLII.

De
Nnsel-

Dubblet.

^T\E Nagel-Schelp.

Van deze bezitte ik verfcheide

zooiten, die onder de groote, ofNoachs-
Schelp (die ontrent 't liiland Bo-^oa. val-

len I en ook onder de kleene behooren.

Van de eerlle zoorte heb ik 'er twee
gehad, de eene van vyf-honderd twintig,

en de andre van drie- honderd tagtig pond
zwaar. Daar zyn 'er nog veel grootcr.

Ook hebbe ik daar \'an twecderley mid-
delbare zoorten gehad , met en zonder
Nagels , vallende beide op 't Strand van

Soeli, by de Pas Baguwala gelegen.

Van de kleene zoort bezit ik 'er

Witte
Roode
Citroen-geele

< beide zeldzaam
I

L

Cap. XXIX. Plaat XLII.
De lelve Die by Letter B. Noachs- Schelp.
"""'• Deze heb nu niet.
De Per-

fpe<fbef- fJet Lampje., of V Pecrdevoetjc.

De zelve Het Scherfje.
naam.

Het H^f Hertje.

Vchus- De7,e vallen op Porto , en Haria.
Hertje. Hier van zyn verfcheide zoorten

,

zeldzaam zyn, als

die

Het Venus-Hartje met Purpre flip-

pen.

Het Purper- Hartje , of het ftippel-

bloezcme.

Ik heb deze nu niet , maar hebbe die

beide bezeten, en de zelve zyn, ho ijif.
den ip Oftober , in de 2,6. Lade onder

myn goed verkogt.

Ook zyn 'er Citroen - geele onder de
Liefhebbers j en een zoort met, en zon-
der tanden, en een die onder hol is j ook
dubble Hartjes , die nu niet heb.

Het ^uadrantjc , of de Bafaard - Fems- De zelve

Schelp met hair. naam.

Cap. XXX. Plaat XLII.
Gladde Gapers. De J»-

Ecn andre witte zoort bier van , op
^i'yi^il

Soeli vallende , hebbe ; maar deze niet.

Ook hebbe meer
Een Orangie Soelifche Schelp.

^lakerSy o? Poffers.
Dezelve

De zoort by de Letter L weet niet dat
"*''™'

hebbe.

Landfchapjens
.f

PerfpeSliefjes. De

Van deze zoort hebbe meer, r'h^A
Het gefpikkeld Landfchapje; waar Dubble'r.

van ik 'er drie hebbe. Zy zyn
zeldzaam.

De

\

4ii
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Oost-Indische SCHELPEN, of DUBBLETTEN.

I

peïiche Indifche Naamen.
Naameil.

De zelve De Canari-Sthelp.

Naam. Deze is byna onbekend , heb 'er drie

van. Zy is zwart geribd , wat wit bene-

den , en als een breede Amandel. En
nog een grof-geribd.

Plaat XLIIL
De zelve De Schelp met ooqen.
Naam. '^ ^

De Strik- Z)e Letter Schelp.

Dubblet. Van deze bczitte ik ongemeene fchoo-

ne van verwe , en van teekening. Ik

vind hier vier zoorten aangehaald > dog
bezitte 'er meer,

Vyf paar Orangie-geele, zeer zeld-

zaam.

Drie paar gekamelotte.

Een paar zwart en wit, dito.

Vier paar donker zwarte,

Een weergadeloos wit paar met zwar-
te groote vlekken.

Een enkelde, geteekend met cenV.
Driegefprskelde,

/z^ij^^^,,,
1 wee graeuwe geribde, \

Indifche Naamen.
533

de eerfle

Het groot Wafel-yzer.

Bafburd-
^^ plc^^Letter Schelp.

Strik-

Dubblet.

pe klee- Het kleen gekneed Wafel-yzer.
ne Lip- Hier van zvn twee zoorten ,
^"^'''«- heb by Letter D.

De Lip-

Dubblet.

Een foort De Tygers-tong.
van I ip- 13^26 hebbe niet.
Dubblet.

De zelve De zekartelds Tygers-tong.
naam. He bezit nog twee andre platter Tygers-

tongen meer.

De zelve Dg Remies^ by Letter L en O.
naam.

£)e laatlte hebbe j dog de eerfte niet,

ook kenne die niet.

zie 'er hier drie aangehaald j dog bezit
meer.

De groote Orangie bonte Mantel.
En daar van drie onderfcheide zeer
zeldzame paaren.

De roode bonte Mantel, zeldzaam.
Heb 'er een paar.

Van die zoorte by de Letter C. bezitte
mede meer.

De facht-roode Konings-mantel.
De Orangie gladde Konings-mantel
met fyne nagelkens , verfchillende
van die zonder nagelkens.

Ook zyn 'er Citroen-gcele , die ik ge-
had heb, dog die Ao. 171 7. door den Hr.
Auditeur, JobanBernard de laFallie, ge-
kogt zyn.

Op Caibobo vallen de roode Sc. Jacobs
Schelpen.

De Rafp.
Heb meer de rechte Ys-dubblet , die

geen nagels heeft , en hier niet aange-
haald is.

De Navel-Schelp.
Hier van een rood, en witte, een ge-

vlekte. Heb meer dan hier gemeld is.

De grooteBaiavifche Navel-Schelp.

De Bia Coecoeran.

Mede een zoorc van een Rafpe j dog
heb die niet.

Euro*
peïfrhe

Naamen,

DeWeft-
Indifche

bonte

Mantel,
of St.

Jacobs

Schelp.

De Ys--

Dubblet,

met Na-
gels.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

Eyken-
Hoiits-

Dubblet.

Tour
de Bra.

Bia Tenimbar , o£ de Tenimbarfche Schelp.

Deze mifle nu j dog is niec zeldzaam.

Het Xoela's Schelpje.

Waar van 'er twee zoorten , die hier

ook aangehaald zyn.

Degetan- De witte Remies Schelp.
deVenus- Deze kenne ik niet, of 't moeftdege-
Dubblet. jnepng g„ bekende Venus-Dubblet zyn,

dat een heel andre Schelp is.

Cap. XXXI: Plaat HLlV.
De De groote St. Jacobs-Schelp.

Stjacobs ^^^ '^^ '^"^ ^^" ^^^ ^"'^^ haXvc palm
Schelp, van een hand.

Slnte^^ ^^ ^'""^^ M«»/f;, of ^/. Jacobs Schelp.
Mantel.

By Letter A. en B.

Van deze zyn verfcheide zoorten.

in. Deel.
Ik

Roode yiardbsziën.

Witte Aardbczïén.

Daar zyn ook Citroen-geele j die nu
niet heb, en de witte ook niet.

Het Dubbel- Hartje,

De Arke Noachs.

De Baflaard-yirk.

Hier van zyn verfcheide zoorten , en
vier a vyf zoorten der zelve van Letter I.

tot Letter N. aangehaald } dog ik bezitte

meer
De Batavifche witte Baftaard-Ark.

De kleene bonte Mantel.

Dit fchynd de Wy-tas te zyn. Heb
'er drie , dog twee byzonder.

Roode
Aardbey-
Dubblet.

Witte
Aardbey-
Dubblet.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

De zelve

naam.

De
gewolkte
bonte

Mantel.

IdemHet zeldzaam geribd Billeken.

Dit is by Rumphius onbekend ; heb 'er

vier af, en nog een Appelbloczem paar.

Billekens.
_

pg zelve

Van deze bezitte meer, vierzeldzame, naam.

en nog twee kleene, een geribd, en een

Y y y groen j
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Enro-

peïfche

Naïmcn.

VERHANDEL!
Jnclifche Naamert.

groen ; en nog een zeldzaam ros met

traeije teekening ter zyden.

Filoozcn.

Van deze zyn 'er witte , Purpere , en

Orangie. Bezit nu maar de eei lle en twee-

de , en van de eerltc zoort zeer groote.

De zelve Zwarte gcbandeerde Filoozert.

Naam.

N G DER
Imlifche Naamen.

De zelve

naam.

Heb 'er twee

onbekend.

uf. Zy zyn bruin , en

De zelve

naam, en
ook de

Maan-
Dubblet.

Cap. XXXII. Plaat XLF.
De Compas- Schelp.

Van deze zyn 'ook bloed-ropde , en

bleek- Purpre, welke nu niet hebbe.

Zy vallen op Ceram in de boj^t vanC^-

'wa^ in die van Hotc^ en op Waroe.

Cap. XXXIL Plaat XLF.

Dezelve ^^ Bacafflim- Schelp.

Naam. Waar van hebbe, de groote graeuwc

,

De Hairige,

De Orangie,

De blaeuwe.

Daar zyn ook roodc gemarmerde crt

blaeuwc ge;narmei de , dog heb die nu niet.

Dt Bdgiiwaiilzc groote Zotineftraal.

Deze valkn op de Pas Baguwala.

Hier van heb meer.

De Batavijcke blaeuwe efFenc groo-

te Znnneftraal.

De Jmborifche efFene dito.

D^PeuI-
Dubblet. Ds Mes-Schelp.
oi het

Poolfch
Mes.

De R'b- De K.ttte Tong.
ben tongi

of Je

Segrein-

Dubblet.

De zelve

Naam.

DePur-
pre 7,on-

nc-ftraal,

of de

groDte

Tourdsf
Bra.

De Zonne-flraal.

Deze IS 'er menigerley.

Roos-
Dubblet-

ten.

Deze zyn by de Letter A. PlaatXLVI.

Cctp. XXXIF. Plaat XLF.

Orgel-pyptn.

Enckbekkcn.

Euro-;

peïfchc

Naamen.'

Gooti
Dubblct-

ten.

Eeuwig-
durende

Waar van by Letter O. enP. nog twee Gapers.

zoorten , die ik niet wel kenne.

De Bia Catsjo.

De verdere

alleen.

De zelve

Naam.

zoorten kenne niet , dan
De ielvc

Naam.

De Zee-penzeelen.

Cap. XXXF. Plaat XLFL
Degemeene Mojjel.

W aar v an verfchcide zooi ten zyn , en die

hier tot Letter E. toe aangehaald werden.

De Ende-mojfel .y by Letter C.

De Steen-fchcde.

De
Moffel.

Het Fogeltje.

Van deze zyn 'er zwarte, er

beide bezit.

Te

DeEndfr;
MolTcL

De
Steen-

MoffeL

Het

Jjg gevlerkte

Vogeltje

Cap.XXXFI. Plaat XLFL
De Byl- Schelp , of de Holfter. De Ham=

Van deze zyn verfcheide zoorten, itiet,
*^"°"*»

en zonder Nagels, witte, graeuwe. Pur-

pre, of Paarze.

Mifle deze meeft alle , uitgenome de

witte en de Purpre of Paarze j dog heb
een ongemecne groote uitheemze.

Cap. XXXFIL
De Stok-Oejler.

Plaat XLFIL

De zelve
Tonien , of Goude Tongen.

Naam. Zy vallen op Manipa j ook kleene in

den Inham van Ambuina.

Deze iyn zeer zeldzaam •, dog heb 'er

verfcheide ; hoewel ik een zeer groote

nu kwyt ben.

Ook heb nog een zeldzame platte

graeuw-geiheepie Schelp.

En kenne nog twee witte Tongen
,

onder de Dortze Liefhebbers.

Hamniekcis.

Deze zyn 'er groote en kleene, ook wit-

te, roodc, Appclbioc/.emc,Citroen-geele.

De Appelbloezcme heb nu met.
De zelve

Naam. Ronde Hammekens.
Hi-b 'er een Appelbloezcm Ichoon, en

De relve een bleek paar, meer van.
naam, of
de Boon- Baard"knypers.
Dubblet.

De zelve

Naam.

Hel
Lauricr-

Blad.

De
Poolfchc

Zadel.

De Dik-fchalige Ocjler. Dc§e-

Of deze heb , wete ik niet, alzoodie taktcHa-

uit de Teekening niet wel kenne, ten zy
"^''*'"-

het de Rbts-dubblet zy, die hebbe > dog
die volgd hier na.

De Seri-Oefter.

Waar yan twee zoorten.

De Zadel- Schelp.

Waar van twee- zoorten.

De Hanekat».

Heb hier van een drie dubble,

ble, en drie keurlyke enkele.

een dub- nekam.

De Lazarus-klap. De zdve

Van deze zoort bezitte ik een uitmun- Naam.

de Orangie -, ook witte , en Purpre zeer

dun gedoomde, en zonder doornen.

De Paarlemoer- Schelp , of Zihere Ta-
felbordcji.

Dc7.e vallen op Bonoa , welke ik nu niet

heb } maar wel een kleene , en een Ci-

troen-gcele.

De

De 7elv«

Naam.
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De Pool-

Jche Ha-
mer, of
Indilche

Cris.ook
de Kruis-

Dubblet.

De
Venus-
Schacht-

Dubblet.

De
kroni"me

Noachs
Ark , of
deHalpel

De zelve

Naam.

Indifche Naamen.

De Peerlemoer- Schelp valt ook op Jroe^

AlejffoTvaly Bahrein \nPerficn, enToeteko-

rytij op Ceylon. Op alle welke plaalzen

ook fchoone Peerlen vallen.

In den Inham van Amboina,, by AzLa-
tcri , en ontrent Hoekonalo , vallen ook
Peerlkensj dog zeer kleene.

De Cris.

Deze heb mede.

De Winkel- Haak.
Dit zeldzaam ftuk bezit ik, ook meine

't zelve by de Heer "jan Segwaart gezien

te hebben.

De Mefüivalfcbe Kromme-mojfd ; dog be-

ter den Hafpcl.

De Barn-ftecn-Oefter,

Deze heb niet.

De zelve Dg Myte2
^"'"- De ichelp by N" kenne niet.

Naam.

Plaat XLFIII.
De zelve De Orangie Lazarus-klap.

No. I. en z. kenne die, en hebze Oran-

gie, en ook witte fraeje met Appelbloe-

zem , op Rotsjcs , en op een Lobbetjes-

Hoorn.

en ook een ftuk ,

\an fraeyhcid , en

Dezelve K°. ^- df Rots-Dubl/let

Naam. Deze hebbe
,

zonder weerga
grootte, is.

De Fenus- Schelp fuet hak N°. 4-

Heb 'er verfcheide van.

De gerimpelde oude-Wyfs Schelp
,

Deze kenne ik riiët.

dat

van

N".

De
Coraal-

Dubblet.

N"*. 7. 8. Groote Bonte Mantels.

Deze kenne i dog heb die niet.

N°. p. Gclykt wel een Caithageenzei

dog N°. I i. kenne niet j en N°. rt. of de

geribde Venus-Diibblct kenne zeer wel;

dog weet niet, dat ik die oit volkomen,

dat zy floot , gezien hebbe. Ik heb 'er

twee a drie van, die niet iluiten.

Plaat XLIX.
Buiteh-gcmeenc Hoorns nog

j

De IVentel-trap.

Van deze zyn'er in de Weereld bekend.

Een by den Groot Hertog van Tof-

canen>-

Twee by de Heer Auditeur de la

Faillie.

Een by de Heer Pancras , Burger-

tneefter in zyn Ed: Leven toiAm-

fterdam .^

Twee heb ik 'er by de Heer JVouter

Indifche Naamen.

Valkenier gezien , die zedert ge-

komen zyn in handen van denHr;

Euro-

"

peïfche

Naameo.

PFitzen en de

Guld:

andre is verKogc

alzoo hy zeervoor ^4.

licht was
Een in Engeland uit het Cabinet van
de Heer Oi'f;/.? , zoo van andre ver-

ftaan hebbe.

Een is 'er in 't Cabinet van de Heer
Aar: van der Stel j dog verkogt op
Batavia.

Een bezit ik 'er mede.
Een onder de Heer TFeftervcen, Ad-
vocaat der Ooft - Indijcbe Maat-
fchappy.

Een by de Heer Advocaat
, Johan vatt

dtr Burg in "'s Gravcnhage.

En een kleene (nevens nog een brui-

ne baftaart dito , welke de Heer
Schot heeft) bezit de Heer Beudiker.

Maar de grootlle , die ik oit gezien

heb, heeft de Heer Pietcr IFybers., oud-
Schepen tot Batavia., die by na een vin-

ger lang is } dog in de zelve is een gat,

dat hy gekregen heeft , uit de hand van
een Juffr. , die hem bezag, vallende,

waar door hy zoodanig is gefchonden, dat

'er geen middel is om hem te herftellen,

om welke reden ik deze niet mede onder
de Wenteltrappen, die bekend zyn, op-

telle. Anders zou ik deze boven alle de

andre, (waar van ik 'er zeven gezien heb-

be, dat weynig Lieden gebeuld is) ftellen.

Ook heeildeHeer /« Faille .,{zoo meine)

als ook de Heer Jacob Elias Schot , een Baf-

taardzoort, die ros, maar heel zeldzaam,
en by geen Liefhebber zoo bekend is.

Van de andre Hoornen op deze Plaat

by de Letters B. C. D. E. aangehaald,

kenne ik 'er geen cene.

Die van Letter F. geloove ik tehebben
j

zynde de omgev/onde Hoorn genaamd.
De gevoornde Plek-Hoorn.

Deze hebbe zeer kcurlyk , en ettelyke

paarcn, groot, en kleen, 'ervan. (3ok
bezitte ik van dezelve

Een zoort, met vlekken.

Een dito zonder vlekken.

Die by H. L K. zyndc.

De gebandecrde Achaat - Hoorn j

deze hebbe.

De Oliekoek-Hoorn.
De gebandeerde knobbel- Hoorn.

Deze kenne ik wel, dog de eerile heb

ik niet i zoo geloove j maar de tweede ge-

loove dat bezitte.

Die by de Letter L. is de Morgen-
ftar, waar van bevorens al gehandeld isj

en welke bezit van verfcheide couleured

,

en fatzoenen.

De Franfche Hoorn, by Letter M.
Deze noemen wy de Cameel-Hoornj
Yyy i vani



Euro-
peïfche

Naamen.
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Indifibe Naamen.

van welke ik 'er twee a drie hebbe.

By alle welke Zee-Hoornkens ik nog

voegen moet , als daar mede toebehoo-

rende.

De ïelve De Zee- Appel.
naam.

i4,e,- van heb ik wel twintig-derley

zoorten , en daar onder 'er een gehad , 200

groot als eenTaifelbord j dog milTe die nu

alle , alzoo zy , onder andre goederen ,

mede aangehaald zyn.

Deze komt Lil. L Cap.XXFIII.voor

in de Rariteyt-kamer van de Hr. Rumphius.

De De Tulband.
Tui]c7.e Van deze zyn 'er twee zoortcn , eene
Tulband,

j^^j. ggi^i^e opltaande banden tuirchen de

knobbels, en cenige zonder banden. Ik mis

die nu beiden ook , door 't zelve ongeval.

De 7.elve
^^"^ Doods- Hoofd.

Naam. Hier \ an heb ik 'er een paar. En zy

kon^.en by de Heer Rtmpbius^ Lib. J. Cup.

XXIX. voor.

De zelve De kleene Zee-Ster.

Na.iin. Men heeft ook zeer groote. Ik heb

een kleenc

De zelve Zee-koekjens .,
of Paimekoeken.

naam. Deze heb nu niet.

De zelve Zee -Netjefis.

naam. Van deze heb ik 'er een.

Daar ziet men nu wel de voornaam (Ie

Hoornketis , die in yjmboina , en elders om

de Oojl , vallen , zoo , volgens het geene de

Heer Rumphiiis daar van aangeteekend

heeft, en van zynen neerftigen verraeer-

deraar daar nog uit andere Cabinetten by-

gevoegd is , als ook uit een groote me-

nigte van nog andere zoorten, die ik uit

jimhoina mede gebragt hebbe, en nog in

myn Cabinetje'bezittc j maar men moet

niet oordeclen, dat ik het nu alles, dat 'er

van de Oo[ierjche zoorten by deze en gene

Liefhebbers zoude mogen beruften, by-

een gezameld hebbe: want het is zeker,

dat den eene dikwils 't eene , den andren

't andre iluk , dat by geen ander nog be-

kend is , bezit. Weshalven men , om
een volmaakt Werk hier van op te ftcl-

len , een nette lyft van alles , dat alle de

byzondcrc Liefhebbers bezitten , en dat

,

met aanteckening van de byzondre plaat-

zen , daar deze of gene Hoornen vallen
,

noodig had ; maar hier aan zou veel moey-

tczynj diemy, mogt ik het weten, niet

verveelen zou ten diende van alle Lief-

hebbers te ondergaan.

By doorlooping van het Werk van de

Heer Rumpbius , en de Oojlerjcbc Hoorn-

kcHS , en Scbelpen , daar uit hier aange-

haald , bevind ik een getal van ruim drie

honderd Zee-Hoornkevs , en van de Schel-

E L I N G DER
pe?t ruim honderd zoorten , ook fchynd
de Heer Rumpbius ( volgens 't gene wy-
Lib. II. Cap. XXIX. lezen) 'er maar 560.
zoorten gehad te hebben j dat hier mede
niet veel verfchillen zal , alzoo er hier

vele na zyn dood bygevoegd zyn. By
navorfching nu, bevinde ik dathonderd-
tagtig zoorten \^.nHoornkens ^ en twee en
dertig Schelpen , meer bezitte , en heb
bevorens drie honderd zoorten vzn Hoorns
en Scbelpen meer , dan de Heer Rumpbius ,

gehad. Hoewei ik nu veel zoorten, en

zelfs 'er een groote menigte heb, die vee-

Ie Liefhebbers niet bezitten , mis ik eg-

ter nog deze navolgende, Xee-Hoorens.

De Zonne-Horcn.

De Zee-Ton.

De Aroeze Trompet.

Hoornen
bevorens

ook by
my beze-

ten.

Het Rievier-Paus-Kroontje. Dit heb on-

langs bekomen.

Den Opper-Admiraal. ^**s^^

Den Admiraal. '

Den Vicc-Admiraal.

TitnfFeJt-Jndifche ofdenAdmiraal vanO»i<».

De gebulte Krabbe.

De groote Ambonfche Lap-Hoorn.

De geelc Aardbey.

De Purpere dito Lap-Hoorn.

De Appelbloezeme Zee-appel.

Groote Bagyne Drollen.

Zeer groote gebandeerde en geribde Olie-

Hoorns, met vlekken.

Zeer groote rofle geribde Olie-Hoorns

,

zonder vlekken.

Getakte Knollen.

Jokjcns.

De TFefl- Indifche Paus-kroon , of Cerantze

witte dito,

De Cerantze getakte Marl-Priem.

De geknobbelde groote Spil.

De geribde groote dito.

De Moorfcbe Tulbanden met pooten.

i

Graeuwe ros- gebandeerde Dadels.

Zeer groote Bruinetten. Zeer

• a
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Zeer groote Zout-korls.

Groote Goude Tongen.

Zeer groote bonte Knobbel-Hoorns.

Een zeldzame gefpikkelde Lap-Hoorn.

Schelpen.

De Citroen-geele St. Jacobs-Schelp.

De bleek-roode, Compas-Schelp.

De S'. Jacobs-Schelp met doornen, Pur-
per-verwjg.

DeBloed-roode, dito.

De St. Jacobs-Schelp met doornen, Ipier-

wit.

Het Hertje met roodc ftippels.

De fpier witte St. Jacobs-Schelp.

Het dubbel-Hertje.

Het Appelbloe^em , dito.

De Kn.'rDeze heb onlangs bekomen.

De Soelize bruine Schelp.

De {lompe Nagel-Schelp.

De Neptunus-Schacht. Heb 'er drie on-
langs gekregen.

Orangie Filoozen.

De Steenfchede.

Veel Holfters.

Appelbloezeme Hammekens.

Zadel-Schelpen.

De groote Paarlemoer-Schelp.

De lange dito.

Alle deze

nog veel

bezeten
,

Hoor,nen en Schelpen
, en

meer zoorten
, heb ik te voren

en onder andere een Doeken-
fi«yfj«-, oi J^vemahGorita zoo groots als
ik noit by eenig Liefhebber gezien heb-
be, die alle in een groot Cubinet geweefl:
zyn

, dat ik by myn eerfle komfle uit
Indien mede gebragc , en toen aan een
groot Heer weg vereerd heb , op hope
van daar door een van myne Zwagers 'met
een goed Anipt na Indien \z helpen, dae
my wel belooiü was j maar daar niets op
volgdei en dat my, om de zeldzaamheid
der Hukken, die daar by waren , nader-
hand zeer berouwde.

In dit Cabinet zyn veel groote Doeke-
Huyfjes., en uitmuntende andere ftukken
geweeft, als verfcheide Jok-jens., bloed-
roode , bleek - roode , en gemeene dog
zeer groote Compas - Schelpen

., heerlyke
Nagel- Dnbbletien , en meer andre fraeje
Hoorns en Schelpen , die ik noit daar na
meer heb konnen kiygen, en tot het ver-
zamelen van welke dikwils het geheel le-

ven van een MenTch niet genoeg is. Ik
leve nogcans in die hope , dat ik metter
tyd nog wel deze en gene fraeje Hukken
by myn Oofterfch goed krygen zal.

OndertufTchen vind ik in deze Lief- wat de
hebberyhetfraeyile, dat, hoeveel men 'er Liefheb-
ook van bezit men cgternoir alles heeft, en ^"^ tot

dat men zomtyds by de kleenfte Lief- f^],
hebbers ongemeene ftukken vind , die ber%an-
zelf in de grootfteCabinetten, ja bygeen fpoord,

een ander Liefhebber, voorkomen > zoo
dat ook de allerminfte iets heeft , waar
mede hy zig kittelen , en zynen iever,
hoe kleen anders, om dat gy nog weiniff
bezit, opbeuren , en zig tot het verder
navorfchen van deze zeldzaamheden aan-
zetten kan ; maar het zal tyd werden

,
dat wy ook van de andre uitlandfcheZee-

1
zeldzaamheden , die wy bezitten , iets

zeggen.

Yyy i VER-
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TWAALFDE HOOFDSTUK.
T T2}lancl/cbe Zee -Horenkens. Waar zy al vallen. Zoo ï« Weft- Indien, ah in

vj Europa. Well-indifche, o/ Puropeilche Schelpen. Atfw i^(?Zee Boomen, enz:

Zee-Blocmen. Verlleende dingen. By "i^ie men meer Uytlandfe Horens afgebeeld

zien kan. Oudheid van deze Licfhcbbery. Naamen der oude Liefhebbers. En der La-
tere. Horens , in Jonllon afgebeeld. Bonannus Werk.

Uyt-
landfchc

Zec-Ho-
lenkens.N A diU wy van de Oojierfche

Zee - Horenkens , en Schelpen ,

zoo uit\oerig, als wy het

o

, en aangewezen
noodig oordeelden ,

gehan-

deld , en aangewezen heb-

ben, welke wy daar van met, en nu nog

bezitten (alzoo wy die alle , van welke

wy het tegendeel niet ter nederilellen,

hebben,) zal het niet ongerymd zyn
,

dat wy nu ook eens aanhaalen, wat voor

zoortcn wy van de IVefl-lndifche^ enEu-
ropeifche onder ons hebben.

Hoe fchoone Hoornen en Schelpen Am-
hoina , en andre geweften in Oófi- Indien.,

ook geven, moeten wy echter bekennen

dat 'er mede zeer fchoone in JVefl- Indien ^

Waar 7,y gp, ^qq,. ^| gp \ Kiland Cura^ao ., f van

waar ik wonderlyke fchoone Appelbloe-

zeme en Citroen-geele (lukken van een

ilerkeverwe, enfraeje teekening, gezien

hebbe) in Arguin.^ en in meer andre pluu-

zen vallen.

Onder de IVeü - ïndifche zullen wy de
2,00 in

Kaapze en Zuidlandfche , otn dat wy 'er Wefl-In-

daar weynig van hebben , nede rekenen, dien.

In Ew opa vallen mede zecrfraeje Hoor-
nen , en onder de Europeifche geven wy
de voorrang aan die, dewelke in de Mid-
dellandfche-Zee vallen.

In Engeland , als mede op verfcheide Als in

Eylanden in IFefi-lndïtn , en plaatzen in Eufop»-

Jfrica., onder de Engelfchcn behoorende,
vind men mede zeer zeldzame Horen-

kens., waar by men dan cindelyk deze en

geene zoorten, in de Golf vzn Frankryk,

in de Bacy van Cadix , in de Straat Da-
vids, en 'm Groenland zelf vallende, wel
voegen mag-, dog nu alle d:e zoorten zoo
net te onderfcheidcn, of dat ik ieders by-

zonder Vaderland aanwyzen zoude , is

my onmogelyk , alzoo ik dat van veele

niet weet ; maar van welke het my be-

kend is, zal ik het aanhaalen.

Kaap'
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Kaapze Hoorns.

Aan Kaap de goede Hope heb ik A°. ijof

.

ten Huize van de Heer Elzezier, tweede

Perzoon aldaar , een Doeken-Huyfje zoo

groot , als my noit voorgekomen is
,
ge-

zien.

Het was veel meer als eene , of wey-

nig minder als twee Hout-voeten lang ,

en van agteren was de rug , die anders pas

een vinger breed is , wel drie vingeren

breed.

Men had die daar aan Strand gevon-

den , en daar was een zeer groot gat in

geflagen.

De Heer Elzevier had ze van een an-

der, dien ze toebehoorde, laaten haaien

,

om die aan my te tconen , zonder dat ik

verder wete , waar die vervaren is.

De Kaapze AUkruyk.

Ik héb 'er twee van.

De Kaapze -witte Slek.

Dit zynde ecnige , die van deze Kult

bezitce,^^^
Ik J^D^r zeven van deze zoorc.

Op de Stranden van het Zuydland val-

len ongemecne fraeje Hoorns , waar van

'er zeker Liefhebber in Zeeland veel

bezit i dog ik bezit 'er drie van te weten,
Het Ziiidlands 'T) ompetje.

Het is Wit van grond , zy zyn met
ïWarte vlammen , en fraey geteekend ;

Ik zal nu de IVefl-lndifche en Europei-

fche zooiten, maar zoodanig , als die in

myne Laden voorkomen , opnoemen.

De ongetakte Krul- Hoorn.) oi de Spaanfche

Hoorn ^ een zoort van Schild-

puh-Jlaarten

Dit is een Hoorn als een Krul - Hoorn
van fatzoen , zonder krullen of takken

,

met zwarte en witte banden. Deze val-

len in dcBaey van Cadix. Ikheb'erver-

fcheidene van.

Jrguinze Krul- Hoorns ; zonder Takken
.^

of Krullen.

Van deze zyn 'er verfcheidene zoorten

,

van verfcheidene verwen , met , en zon-

der banden , waar van ik 'er verfcheide-

nerley , en ook met Orangie banden
,

gracuwe, witte, enz: bezitte.

De zwarte Moor met banden.

Van deze zoort, vallende op Curafao
,

heb ik 'er verfcheidenerley gebandeerde,

met enkele , en dubble banden , en een

met een witte breede band j ook een

gracuwe.

De Baflaard- Guineefche Toot.

Van deze, mede op Curafao vallende

,

heb ik 'er veele
,
groote, en ook fraeje.

ZEE-HORENKENS.
^f^

De Soldaat.

Van deze heb ik 'er vier , dog eenen
zeer grooten, hecrlyk gepaarlemoerd.
Het is een fchoone Hoorn , die in zyn

eigen couleur glad, en zwart en wit getee-
kend is

, gelykende wel na een groote
Naflauwer, of Petola-Hoorn.

De Knol-Hoorn.
Deze valt op het Doggerzaml , is geel-

agtjg, en ook wel wit, zynde 'tbinnen-
lyf als een Knolj doch voor met een lan-
ge tuyt , agter mede met lange gieren,
en knobbels uitloopende.

De Wefi-Indifche Trompet.
Deze is van teekcning als de Ooft-Indi-

fcbe-t dog korter in een gedrongen. Ik
heb 'er een van , en de Heer Foet heeft
een zeldzame, die Appelbloezem is.

De Weft-lndifche gemeene Tepelhak.

Deze is byna als de A-mbonJche , op de >v
Plaat No. XXXI. Letter A } dog wat
ronder, de eene geel-agtig , en de andre
bruiner van verw, en een weynig anders
van Tepel, zonder doorns, of kroon 'er

agter aan. Ook zommige zonder Tepel.
Zy valt op Cura^ao , en ik heb 'er een

paar van.

De lange ongemeene graeuwe Wefl- Indifche
T'-pelbak.

Deze is veel fmaller en langwerpig

,

met een Tepeltje, dog zonder kroon.
ik heb 'er ook een paar van. Zy val-

len mede op Cura^ao.

Van deze zyn nog andre zoorten , en
zelf zeer fraeje gevlamde.

De Franfche Bel- Hoorn , of de S'. Malo-
fche Hoorn.

Dit is een fraeje dikke Hoorn, wit van
grond, met breede rolFe vlekken , zynde
als een korte in een gedrongen Triton,
of Trompet. Zy vallen in de Bogt van
Frankryk. Ik heb 'er een paar kleene j

en nog een ander veel kleener van,

Den Admiraal der Wefl- Indifche geele Bo'
terweggen.

Dit is een geele Hoorn , als de Harts-
Hoorn van fatzoen j dog de eene is ag-

ter plat, en d'andre met een tuitje, bei-

de met veel lUppel-banden.

Ik bezit 'er twee af, ieder wat byzon-
der. Waar zy vallen , weet ik niet.

De groote gedoomde , of kort-getakte Lap-
tloorn , van de Heer Foet , als een

JVefl-Indifche my vereerd.

De graeuive geknobbelde Lap-Hoorn.

Hier van heb ik 'er een paar witte, en

een geele. Hy valt maar half zoo groot,

alüde
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als de Jmhonfche Lap-Hoorn. Waar zy

vallen, weetik niet. Agter aan zal nog

een groote gedoomde zoort volgen.

De Ferkens-bek.

Dit is een zeldzaam ftuk. Heb 'er maar

twee van.

De Weji-Indifche jirgiis.

Deze is dunner , ook donkerder van

grond, en witter van oogen, alsdeOo/-

Indifche.

Ik heb 'er drie van, die volkomen zyn,

en twee afgeflepene j dog een die onge-

meen fraey*^ zeer helder van grond en by-

zonder wit en groot van vlekken is.

Be kleene roode getakte Lap-Hoorn.

Van deze heb ik 'er twee paar zeer fraeje.

Zy zyn kleen , niet boven een kleene

hand groot , en zeer glad op 't lyf. Ook
heb ik 'er z a

3
paar kleene van.

De jVeJi- Indifche Rudulphtis , of fi'yd-

monder.

Hy is van binnen w)dcr op , en plat-

ter als de Ooft- Indifche , ook is hy aan de

ecne zydc wat flaeuw Orangie ; dog van

buiten vol zwarte en witte ribben

na agteren wat geknobbeld

drie van.

, en

Ik heb 'er

De geele getakte Lap-Hoorn.

Van deze heb ik 'er een , a twee.

De witte flompe Zivitzers-broek.

Van deze heb ik 'er een paar , en het

fchynd my toe de zelve te zyn , die in

Rtimphias Rariteit-kamer aangehaald ftaat

in de Plaat N». XXIV. Num. i.

Ook heb twee zeer groote dito , met

langer doorns, als de kleene, en nog een

lever-verwige kleener.

De JVeft' Indifche geribde Casket.

Van deze bezit ik 'er twee,

Zy zyn maar een vuift groot, zommi-

ge rood, zommige bruin met witte vlek-

ken. Iklieb ze beiden ; dog de eene is

ongemeen fraey.

In de Rariteit-kamer van de Heer 72«»;-

phius ,
. is zy aangehaald op de Plaat No.

XXI II. by N». ^ en die van N°. z. ken-

ne ik welj dog heb die niet.

De Bedde-Tyk.

Hier van zyn veelerley zoorten , met

en zonder takken. Van de eerfte heb 'er

een, en van dclaatftc zoort drie, defracy-

fte van deze zoort , bezit de Heer van

Segwaart , en de Heer de Koning j im-

mers ik heb 'er noit beter gezien.

De getakte Snippel-bek.

Van deze heb ik 'er twee , zynde de

zelve , die m de Rariteit- kamer , op de

Plaat N°. 4. voorkomt.

De Weft - Indifche geknobbelde Storm-hoed.

Van deze bezit ik een weergadcloos
paar , zeer helder van grond , en vol hel-

dre bruine knobbels.

De gedoomde Snippcl-bck.

Van deze , op de zelve Plaat No,
XXV I.N^.j-. gemeld, bezit ikeengroo-
te , en ettelyke andre.

De JVeII-Indifche Boere-Jongen-

Deze is korter in een gedrongen als de

Oofi-Indijche^ en licht- ros van verwe.

Heb een zeldzame met een witte fmalle

band byna boven aan.

De 'vleugel-Hoorn , of Kemphaan.
Van dezezyn'erverfcheidènerleyj dog

heb 'er drie van, die lever- verwig zyn Ik
heb 'er gezien; die uitmuntend, heerlyk,

en van een fterke Appelbloezeme verw

I

waren, die wyook op zyn plaats melden
zullen Agter aan volgd onder de zeldza-

me nog een ongemeen paar.

De Wefl-Indfche Brandaris.

Van deze heb een bruine , enihKv^graeu-

we, de eene mooy groot.

De We fl- Indifche lever-verwige Brandaris ^

met veel zwarte banden > een fchoon

ftuk.

Ik bezit 'er een ongemeen ftuk van.

De Weft-Indifche gemarmerde toot.

Dit is een zoort van Tooten , zom-

tyds gemarmerd , zomtyds met fpikkels,

en ook met groote vlekken. Ik heb 'er

vyf vevfcheidene van.

De Weft- Indifche Kroon-Hoorn.

Heb 'er vier van. Hy is ros van verw

,

en wit.

Daar zyn ook geelecnOrangie-agtigej

dog by andre Liet hebbers.

De zeldzame korte gedoomde Snippelbek.

Heb 'er drie van.

Het gekarteld Carafaos Ttiytje.

Heb 'er twee paar van.

De roffe-platte Zee-Appel.

Bezit 'er een paar van.

De Arguinzc ong^bandeerde Lip-Hoorn.

Heb verfcheide van de zelve.

De Arguinze gebandecrde Lip-Hoorn.

Deze is veel kleener dan de vorige, en

wat anders van fatzoen. Ik heb 'er ette-

lyke van.

Het k'een gefpikkcld Argulns Hoorntje.

Heb van deze 'er mede eenige.

Het kleen Arguins Lip-Hoornken.

Van deze heb ik 'er ook eenige.

Het
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Het Curafao's rood-Meyrtje

Dit valt wat giooter, en wat bruiner,

.als 't recht roode Meyrtje , waar van me-
de een paar bezit.

Het Jppelbloezem Dadel, of Sipmans-

Tootje,

Hier van heb ik 'er twee.

De gladde Spil .met tanden i hy Bonan-

msy in de III. Claffis , N". iii. te zien.

Hier van bezit ik 'er een paar, en weet
'er nog maar twee paar van. Het een ,

met nog een grooter zoort , heeft de

Heer Francais Kiggelaar, in ^sGravenhage

bezeten ( dog is nu in 't Cabinet van de

Heer van Segwaart) en 't ander is op de

verkooping van de HeerZ-a^i^r verkogt.

De Purpura , vallende in Cadix i my ver-

eerd door de Heer Foet.

Kinderkens in de Luuren,

Van deze heb ik 'er een paar, mydoor
de Heer Kiggelaar gefchonken.

De kleine Moorfchc "Tulband.

Dit i^^^^moye zoort van Alikruiken,

ofSlekKen,dierood, wit, enookfchoon-
rood en wit gemarmerd zyn. Ik heb 'er

vyf van.

De kleene Moorfchc Tempel.

Ik heb 'er vier van, en zy zynblaeuw-

agtig ; dog de huid is 'er afgetrokken.

Anders zyn zy bruin.

Het zeldzaam Midas- Oor.

Van binnen aan de zoom Appezbloef-

fem. Ik heb 'er twee a drie.

Het verkeerd geel Hoorntje.

Daar zyn 'er ook , die groen zyn.

Een ander v'reer/tdgeribd Hoorentje
,
graeuw-

agtig byna als een Baftaard-Purper-

Hoorntje.

Ik heb 'er een van.

Het M^eji-Indifch kleen Storm-hoedje.

Van fatzoen verfchild dit niet van 't

Oojl-Indifch kleen Storm-hoedje ; dog 't

heeft, in de plaats van een fyn gebreid

netje, grove ribben, die een fpicrwitten

grond uitmaken, en waar op geele vlek-

ken zyn. Ik heb 'er drie , en 't een is

zeer kleen, en niet grooter , als 't uiter-

fte lid van myn middelfte vinger j dog de

z andre zyn nog wel eens zoo groot , en
zeer fraey.

De Orangie Kuypers-boor.

Ik heb 'er een paar van.

De geele Kuypers-boor.

Ik heb 'er ook een paar van.

III. Deel.

De Spier-witte Kuypers-boor.
Ik bezit 'er een paar van , en ik heb

die noic by iemand anders , dan by de
Heer van Segivaart , de Hr. Voet., en nog by
een Liefhebber, een paar of twee gezien.

De Citroen-geele Doyer._
Ik Heb 'er twee van de zelve.

De Orangie Doyer.
Ik heb 'er ook twee van.

De Gemarmelde Doyer.
Ik heb 'er ook twee van.

Bonte Doyers.

Ik heb 'er ettelyke van , en zy vallen
op Curafao.

De zeldzame Tol.

Ik heb 'er drie van.

Het groot Buykje.
' Een zoort van gevlekte Bezoars , van
welke ik 'er twee hebbe.

Het geel Beddeken.

Hier van heb ik 'er een paar, van de Heer
Groen tot jlmflerdatn, gekregen, gelykende
zeer wel na de Horen , die men by Rum-
phius Tab: XLIX. by de Letter C. vind.

De kleene Wydmonder.
Ik heb 'er drie paar van.

De blaeitive Knol- Hoorn.

Deze valt op onze Stranden. Heb 'er

eenige van.

De geele Doyer.

Deze vallen ook op onze Stranden. Ik
heb 'er ook eenige van.

De blaeuwe Doyer.

Heb 'er mede eenige, en zy vallen ook
op Schepelingen.

De Hollandfche Slek.

Van deze heb ik 'er velerley zoorten,

en van een fraeje teekening.

De vreemde Boeren-Jongen, uit deBaey
van Cadix.

Deze is kleen , als een kleene Boere-

Jongen van gedaante j

Ik heb 'er drie byzondre paaren van.
]

De Karakal.

Deze valt tot Ceulen, en heb 'er eeni-

ge van ; maar daar vallen fchoone bruine

in de Middellandze - Zee , die van onder

AppelbloefTcm zyn.

De Heer la Faillie in den Hage heeft

'er verfchcide van, ook heeft 'er de Heer
• van Segnvaart een.

Zzz Het
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Het Katwyks gebandeerd ToUetje.

Dit is £en zoort van een dik zeer fraey

zwart Orangie, en wit gebandeerd Tuit-

je , of Tolletjc. Ik heb 'er twee van.

En 't eene is my vereerd door een vriend

,

die 't zelf op 't Strand van Kat-wyk ge-

vonden heefc. Het is by Bomnnus in zyn

111. Claffis, N°. 66. te zien.

De Heer Kiggelaar ,
(die 'er meer van

bezat, gelyk ook de Heer de Koning tot

Dordrecht, die 'er alleen verfcheide, en,

zoo meine, vier zoortcn van heeft) ver-

eerde my 't ander} dog 't zeldzaam lic van
allen bezit de Heer rervel, Apothckcrai-

hier.

De groene gehandeerde Slek.

Van deze bezit ik 'er een paar, die my
de Heer Schynvoet vereerd heefc. Zy is

ongemeen fraey , en ik heb die by nie-

mand meer, dan by dien Heer, enbydcn
Heer va» Segwaart

,
gezien.

VER'
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VERHANDELING
DER

WEST-INDISCHE
E N

EUROPEISCHE,
SlCHELPEN,

O F

Wc(l-In-

difche.of

Europei-

Ichc ,

Schelpen,

DUBBLETTEN.
DE j^ppdbJoezeme Zce-Straal , of

de groote Tour de Bra.

Deze , en de volgende heeft

my de Heer Albertus Scha , tot

jJmftirdam^ vereerd.

De Adama's DubMet.

Dit is een fchooiie roode Schelp, (als

een Poiferkcn ) die op Del Mina in Afri-

ca , en op Cnrafao , valt.

De Heer Scba, en de Heer SegveJd in

's Gravenhage , als ook de Heer van Seg-

ivaart^ bezitten 'er eenigevan, en ik heb

'er nu ook een paar roode van , en een

fchoone van eenGredelyn verwe, wat na

't Appclbloezem trekkende , die my
veel geld köll , en die ook zeer zeldzaam is.

De Franfcbe Quaker.

Dit is een bruine, en kleene Schelp.

Ik heb 'er een paar van, datmy vande
Heer de Koning vereerd is.

De Violette groote Noord-Kaapze Mojfel.

Een ongemeen fraey ftuk , waar van een

paar heb. Men noemdze ook wel Ydand-

ze MolTelen} dog de HcerFoet bezit nog
een andre, de Hitlandze Moffel genaamd,
een hecrlyk ftuk.

De HoUandfche Mofel.

Van deze heb verfcheidene fraeije , eri

fraey-geflepene ettelyke paaren.

De kleene Noord-Kaapze Moffel.

Van fatzoen byna als onze, donker van

verwe ; maar veel breeder. Ik heb 'er

mede een paar van.

De HoUandfche Slyk-Moffel.

Deze is bleek groen
,

plat-agtig , en

breed ; hebbe 'er ecnige van.

Ook is 'er nog een grooter zoort van

een ander fatzoen , en verw.

De Schevelingze Moffel., o? Braad-pan.

Deze is zwaar, dog fmal. Ik heb 'er

eenige van, en drie gepaarlemoerde, en

een diergelyke, van Frankfoort gekomen j

maar byna de helft grooter , als de gemeene.

Z z z z Dt
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De St. Jacobs Schelp,

Davids.

Dit is een fraeje geribde loode Schelp

,

wanr van ik een groote door gunft van de

Heer roet, en nog twee andre mede uit

zyne hand gekomen , bezit. De kleene

zyn van deze de mooyilej dog de groot-

Ite heeft de Heer Schynvoet.

De fFeli-Indifche Konings-Mantel.

.- Deze verlchild weynig van de Oofi-

'Indifcke ; als dat zy wat lichter van vervv is.

Ik heb 'er drie van.

De groote Groenlandze ^aker.

Deze is graeuw ,
geribd , en redelyk

DELING DER
groot,

eerd.

De Heer yoet heeft ze my ver-

Het blaemjiT ^akertje.

Dit is kleen.

Ik heb 'er maar een van , 't geen my door
de Heer Kiggelaar vereerd is.

Het bruin Poffertje.

Hier van heb ik 'er een paar.

Een zeer fraey paar bleek-Purpre Mof-
fels.

Dus bezit ik van de IFefi-lnd'ifcbe , of
Europeïfcbe Hoorns maar vyfenzegtig, en

van de Schelpen elf, een kleen getal , by
't geene andre Liefhebbers bezitten.

VERHANDELING
DER

ZEE-BOOMEN,
ZEE-BLOEMEN>

En 't geen daar verder toe behoord.

Van
de Zee-

Boomen,
enz: T Ot de Kraam der Zee- Hoornkens,

behoorcn mede de Zee- Boomcn,

Zee- Bloemen , en diergelyke an-

dere zcldzaamheden , die de Zee al mede

voortbrenad. En daarom ver w onderd het

my zeer , dat de Heer Rumphias m zyn

Rariteit- kamer niet zoo uitvoerig daar

van, als wel van de Zee-Hoornkens., fpreekt

,

aangezien hy een fchoone Zee-thuin had,

op de welke ik in myn jonge Jaaren , na

dat pas in Ambo\n.% gekomen was , een

Gedicht gemaakt heb.

Ik zal dan maar kortelyk noemen, wat

voor ZeeRoomen ik lui nog bezitte , die

ik uit Amhoina medegcbragt hebbe , ofte

die hier, mynes wetens, vallen.

De groote breede zwarte , ongetakte Zce-

Boomen.

Deze vertoond zich als een zeer groo-

te Waejer, met alle zyn Leden aan een.

Hier van bezit ik 'er vier zeer fraeje ,

die ongemeen groot zyn , én een van de
zelve is zoo groot , als een Thee-tafel

,
ge-

weeft, toen ik die ecrft kreeg) dog door
't vervoeren nu en dan heeft hy zeer veel

geleden.

De groote zwarte Jkarbahar, ofZee-Boom
p-et takken.

Hier van heb ik twee kleene, en bezit

takken van de groote, zynde fraeje vcr-

cierde-Rottings , en een 'er van heb ik

in Indien voor myn Rotting gebruikt.

Het is een Coraalagtige ftoffc , hoewel
het ten deelen ook Hout is , dat met der

tyd Coraal, of Steen werd.

De kleene breede zwarte Zee- Boom.

Van deie zoort heb ik 'er vier, endaar
van twee met Steene Zee-bloemen.

Ook vertoone van die zoort een nette

afteekcning by de Letter AA ; in de Plaat

No. f I. gemerkt , gelyk men die van de

Meer-
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Meermin, en epnic;eandre Zee- Dieren, in

de Plaat N°. fi. ziet dog noit zag ik

hier een zeldzamer van, dan by de Heer
-van Segixiaart.

Hier IS nog een zoort , die op Steen-

agtigc Bergen ontrent de Zee-kant , en

aldus op 't Land, en niet in Zee, groeid,

werdende daarom de Berg-Acarbahar ge-

naamd j dog kenne dat niet , als uit ver-

haal der Inlanders.

De graeuw-agtige , of Jfcb-vevwige Zee-

Boom.

Van deze heb ik 'er een , met een Moer-
Nagel van Steen , en nog een lang gc-

wafch 'er by. En van deze zoort nog een

meteen kleen AppelbloezemZee-Boomp-
je , en nog een ander gewafch daar by.

De Koper-agtige Zee- Boom.

Heb 'er twee van , even eens van verw

,

als Koper , of Metaal , en een met een

Hanekani 'er in.

Hier onder fchynd de Goude Acarba-

har tebehooren , waar van hier nabreeder.

I^^^arte Bafta Zec-Waejer

.

Van deze heb ik 'er nu geen. Deze
2.yn zeer dicht , dik , en egter doorzig-

tig, gelykende wel een rouw-Wayer.

De rood? Zee-Boom.

Hier van heb ik 'er een ; maar daar valt

een gladder en beter Coraalagtige zoort

in de Middclandfche - Zee , en ook in 't

roode Meyr,

De miitte Acarhahcir ^ oi Zet-Boom.

Deze is wit geribd, beÜaandeuit klee-

ne takken het voorfte van een pink dik

,

en ook dikker , met verlcheide zwarte

banden aan ieder Tak.
Van deze zoorte heb nu geen eene

Boom j maar heb 'er nog een ii;root dik

ftuk van, en ook een (tuk van de gladde

witte Acarbahur , alzoo het beide ni de

Geneeskunde gebruikt werd.

Ik vertoon deze Boom , by do Letters

A:A:A:indePlaat. N°. fi.

Daar is nog een dunne zoort van graeuw
Acarbahar , als of 't roode Ryskcns wa-
ren; dog kenne die niet, gelyk mede die

zoort, die wel na Heide gelykt ; dog wel
de Gnude Acarbahar , en moet zeggen , dat

die zeer fraev gehad hebbe, eveneens als

een Goude Rofmarj'n Tak , die wel een
voet lang, en twee duimen breed was.

Het gedraeid Storm-toutv.

Hier van heb ik 'er een , dat fraey is

,

op zyn Klipje.

Ook geve een afteekening van' dit 7"^//

j^ros , zoo als 't in zyne bogten zig ver-

toond, by de Letter B: B;in de Plaat N o.f i

.

Het recht Stroom-toww.
Hier van heb 'er twee aan een Steen.

De Spek-fteene Akarbahar.
Deze heb nu niet 5 maar heb 'er ver-

fcheide van gezien , hier in Amboina ge-
vallen

, die 'er even eens, als de witte Spèk-
fteen uit zagen , en die half Appelbloef-
fem , en halfwit , waren , en een , dat ten
deelen nog zwart , en een , daar honderd
Ryksdaalders voor geboden was.

Kleene Zee-Boomkem op K'dpkens , mefzeer
witte Zee- Bloemen 'er op.

Hier van Jieb ik 'er vier -, en nog een
zeldzame Bloera op een Klipje.

In Amhoina vallen wat voor by de Galg-
hoek ook s!cc\Zee-Bloemen.,z.x\óiZx% genaamd.
De Zee- yJmaranlhus.y of de Zee- Bloem.
Ik heb 'er van deze verfcheidc zeer

fchoone, zoo opeen Steen, als buiten de
zelve, groote , en kleene > en ook wel
andrc Steenen met de zelve , zoo als zy

Zee-

Bloenien

eerit beginnen.

ik vertoone die Amaramhus , by de
Letters C: C: in de Plaat N°. ƒ i

.

Kraal-Bcomkens op Steenen.

Van deze bezit ik 'er zes fraeje , en ver-
toone 't fatzoen van zoo een Boomken
by Letter D:D: in de Plaat N°. ƒ1.

Zee- Kool.

Van deze heb ik iweejonge Kooltjens.

Zee-Handfchoenen

.

Die ik zeer fraey gehad hebbe , hoe-
wel 'er nog iets van bezit.

Een Steene zeldzame Harten Hoorn.
Dit weergadeloos ftuk bezit ik, en heb

het noit meer gezien. Onder is de Steen
of hy van Koper was , en boven is de
Hoorn zelf uit fyne doornkens beftaande,
die nogtans breede takken, alswashetde
Hoorn van een groot Hert, maken.

Neptimts-Miiti.

Van deze heb een groote fchoone wel
eer gehad.

De Weft-Indïfche Zee- Boom.*
Deze is geel en Purper. Heb 'er vcr-

fcheide kleene van , van welke zommige
alleen op zig zelve , andere by and re Booni-
kens, of Steene gewaOchen, en ook ee-

nige als een Fontange op Schelpen , ge-

groeid zyn.

Deze zyn onder de vorige reeds geteld.

De Zee - Calappus - Noot
.,

oi de Calappa

MalUva.

Waar van ik 'er een bezitte, diens af-

teekening, by de Letters E: E: vertoone,
in de Plaat No. j-i.

Zzz } Deze
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VERHANDELING de

Ver-
flecnde

Dingen.

Deze is een heerlyk tegen-gift , en voor

eene Noot is op Macapr we^ooRyksd.

betaald.

En Keyzer Rudolf de tweede bood te

vergeefs 4000 Guld. voor eene Noot, die

toen onder de Erfgenamen van de PFol-

ferts ( Nazaaten van Wolfert Hermanszen^

een Hollands Zee-voogd , die Don Andrea

Hurtado de Meniofa, voor Bantam A°.

lóoi. zoo kloekmoedig geflagen, endeze

Noot van cenPaiigerang toteengefchcnk

van dankbaarheid bekomen had; maar al-

leen berullende, endeeeniglle, die toen

in Europa bekend was.

Zy valt in de Maldivas , en ook elders.

Daar is nog een klcener zoort van Zee-

Calappus-Noot, ontrent als een Kaftanie

van grootc j dog kenne die niet.

Steene ronde Makronnen.

Van deze heb ik 'er twee a drie. Zy

zyn wit , en vol fyne groeven.

Steene Padde-fioelcn , ofde Fungus Murinus

Saxeus.

Hier af heb 'er nog een.

Rood Strand-Coraal.

Dit zyn geen Boomen ; maar flukken

vol pypkens ; die op Larikc ontrent het

Zuiker-broodje, een groote fpitze Klip,

vallen , en die men met het recht glad Co-

raal niet vermengen moet.

Zee- Bafta.

Van welke nu niets bezit j alzoo alles

'er van weg vereerd hebbe.

Zee-Netjes.

Waar van 'er nog een hebbé.

Stiikre Kollen.

Ik heb 'er groote, en ook kleene.

De kleene vallen in Amhoina > dog waar

de groote vallen , weet ik niet.

Zee- Nagelen.

Van deze heb ik 'er verfcheide fraeije

bezeten > dog hebbe 'er nog maar eenige

van, en ook een Steene Moer-Nagel.

Men ziet nu en dan ook verftcendc din-

gen.* Ik bezit daar van.

Het wandelend Huis.

Deze Hoorn vind ik hy Rumphiits met,

en ondcrtufrchcn is het een zeldzaam ibik

Hy heeft een geheel Stcenen-huis op zyn

lyf, dat hy overal nicdc voerd.

Ik heb 'er twee van.

yerjleend Hout.

Waar van een (luk bezit.

Tivee aan een "verjleende Zilver-Monden.

Welke ik hebbe.

meerUit-
bndfche

Den Amianthus.

Een groene wol-agtige Steen , zeer

zeldzaam , en van welke de ouden het

ouverbrandbaar Linnen maakten. Heb
'er zeer weinig van.

By wie

Behalven de hier aangehaalde Wejl- ™en

Indifche of Europeifche Zee - Hoornkens ,

"°°

Schelpen , en andre zeldzaamhcden der Hoorns

Zee , bezitten de Liefhebbers hcdens- afgebeeld

daags in hunne Cabinetten een veel groo- ^^^" ^*°*

ter getal , die 't my onmogelyk is , om
alle op te noemen , behalven dat 'er veel

van in de Werken van Philippus Bonan-

mts., Lijler ., en meer andre, van welke

wy nader fpreeken zullen , zeer wel ge-

teekend konnen werden gezien.

Zommigc Menfchcn zyn zeer verwon-

derd, hoe men zoo dwaas zyn , of wat

men 'er aangenaams in vinden mag , om
'er zyn tyd mede door te brengen

Wy zullen hier op niet anders ant-

woorden , dan met het bekend Latynfch

Spreek-woord , Ignoti nulla Cupido , dat is,

dat men geen liefde, voor 't^een men niet

kend, heeft. Heeft God, olv^ootc en

wyze Konllenaar, zich willen bezig hou-

den met deze kleinigheden te fcheppen ^

men moet niet mcinen , dat het dwaas-

heid is zich daar in te veilulligen : want

men heeft immers zoo veel lluf van ver-

wondering over die kleine , als over de

grootlle dingen.

Het moet ook zulken flegten Licf-

hebbcry niet zyn , waar mede zoo veel _
wyze en groote Mannen in de Wereld, bery.

al van ouds her , hun tyd verfleten heb-

ben.

De Griekfche Dichter Homerus fpreekt

in zyn Odyff: van het Hol of de Rots van

de Godin Calypfo , met Zee-Hoornkens op-

gecierd. Dierhalven zyn zy dan toen al

bekend , en van opmerking geweeft.

^thenaeus , en vooral ^rifioteks, JElia-

»«s, Suidas ., de gxooic Cicero , de ver-

maarde Navorfcher van alles, wat de Na-
ture zeldzaams gaf, Plinius , HoratiuSy

Sirabo, Ennius, en meer andere onderde

ouden , hebben zich daar mede niet al-

leen opgehouden > maar zommigen heb-

ben al zeer uitvoerig , hoewel andre 'er

maar ftuks-wyze over gefchreven, onder

we\ke Artf] otelcs, enPltJiius , uitmunten,

niet tegenftaande hun Schryven by de

netter Werken van Rumpbius .,
en Bonan-

nus., niet kan vergeleken werden. _
Ovidius zegt in het ide Boek , en de je^oudc

II van zyn Minnedigten , zullende op Zee Liefheb-;

gaan

:

^"^rs-

Nee Medius tenues conchas , fi£fosve la-

pillos.

Pontus habet UbuUUitoris illamoraeft.

I
>

Ou.lheid

van deze

Liefheb-

Dat is : Na onze Vertalinge,

In 't
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" ' CarolusIn 't midden van de Zee ziet men

geen dunne Horens,

Geen Piki^elen , nog van de fraeje

Keijen Torens.

Men heeft die maar alleen aan het be-

kabbeld Strand.

Dus ziet men dat deze Dichter al me-
de van de Hoorns kennis moet gehad

hebben 5 dog had hy de Gorita , of het

Docken-buyfje ^
(een Hoorn, van welke

de iVlenfchen de Zeyl-konfi; leerden) ge-

kend , zou hy dit niet gezcgt heb-

ben, alzoo die Hoorn zyne Corimia irt 't

midden van de Zee zeer licht had konnen

ontmoeten , behalven dat veel andre

Hoorns alleen midden in de diepte der

Zee gevangen, enmetBobbers, ofVifch-

Fuiken , op drie a vier honderd vadem
diepte opgehaald werden.

Hy fpreekt ook elders van Schelpen
,

die hy op 't Land had zien leggen , en

van Ankers, op de toppen der Bergen ge-

vonden.

Ook ze^ Cicero in zyn Brieven vrinden

Reden<^'^tv\ Valerius Maximus^ lib. 8.

cap. S'. Dat Publitis. Scipio jEmilianus , de

Ntintantiner^ met zyn goede Vriend, C.

Lelius , etn Ri.vmfcb Raatsheer, gewoon
was ontrent de Steden Cajeta , en Lauren-

turn , aan Strand te gaan, om Schelpen,

en Navelen te zoeken.

Suetonius cap. 4(5. en Sextus Jurelius

F'iSlor^ teekenen aan, dat den Keizer C.

Caligula zyn Krygsmagt op étnOever on-

trent de middelile mond van den Rbyn in

flag-ordre gefteld hebbende , de Soldaa-

tenbelafte, in plaats van te vegten, Schel-

pen, en Kinkhorens in hunne Boezemen,
en Heimetten, te verzamelen, keurende

dien Krygsbuit van de groote Zee weer-
dig , om die op 't Roomfch CapitoUum

,

en in 's Keizers Hof, tot een zonderling

Cicraad op te fluiten.

Wat Jriftoteles.^ en Plinitts, over ver-

fcheidc van deze Zee-Hoornkensgcfchre-
ven hebben, konnen de nieuwsgerige in

hunne Werken nazien. Gelyk de eerlle

op 't verzoek van ^lexarider de Groot

zynHifioric der Dieren., (die met hetRcy-
zen , en navorfchen van alles zoo veel

Schatten aan dien Vorft gekort heeft)

ondernam, alzoo is 't zeker, dat wy door
beider dood veel van dat Werk in zyne
volmaaktheid verloren hebben. Plinius

heeft over de 1 60. zoorten opgeteld ; maar
de zelve vry verward befchreven, hoewel
hy van verfcheidene Hoorns in 't gemein
zeer fraeije dingen ter nedergefleld.

De later tyd heeft geen minder Lief-

hebbers gegeven

;

P , Onder deze tellen wyG<7/^««j, Avicen-

Latere. *^^ •> i eigentlyk y^èoe il Sina genaamd

)

Diofcorides , Mutianus , Jacobus Bontius
,

- Clufius , Bellonius y Rondeletiiis
^

Conradm Gefne^-us y Aldrovandus
.,
Bochar-

tus
, Francifcus Pyrard , Robbertus Con-

flantinusy yilcafuina ., en Nicolaus Nirep-
ftcus j Alle welke over de Hoornen en
Schelpen , en zommige maar over de
Reukwerken, van hare dekzels gemaakt

j

gefchreven hebben > de voornaam He \srA-

ren Gefnerus, en y^Idrovandus , hoewel die
dat mede maar ftuks-wyze gedaan hebben.

In de voorleden Eeuw hebben hier over
ook gefchreven Fabiiis CoUomia diens
Werk A°. \6i6.ie Romenhgeóxukt; dog
de Hoorns, door hem in Prent vertoond,
zyn weinig in getal, en niet veel byzon-
zonders. Men moet dit echter, na die
tyd, als een van de befte pryzen.

Aq. 1660. (of wat eer) kwam 't Werk
van Jonfton uit, waar in mede over eeni-
ge, dog maar gemeene Hoorns word ge-
handeld.

Ik vind by hem agt Plaaten , zeer net
deze en geene Hoorns afbeeldende.

Op de eerüitTab. X. gemerkt, vindede Hoorns

Nautilus^ enzynVifch, ofte den Po/j/w,
fton°"'

de Purpura
, de gedoomde en de onge- beeld.

'

doomde, '/ Buccinum , of de Kinkhoorn

^

zynde in gedaante
,
gelyk ook zyn Strom-

bus., een zoort van Trompetten., de Murex
Aculeatus., of de gedoomde Purper- dog
eigentlyk een zoort van een kleene Lap-
Hoorn., en dan een geribde Olie-Hoorn.
Op Tab. XI. komen nog vicrbyzondre

zoorten van Murices , verlcheide Turbi-
nes., of kleene Hoornkens met veel gieren
(en daar onder al fraeije) eenige Trochi^
of Tollen ( onder welke zyn groote Tol
met fraeije knobbeltjes in zeven reyen
voorzien is) en die groot en kleen , ook
eenige Slekken^ ofIVervel- Hoorns., ofPer-
fpeöliven^ en ettelyke Alikruiken , ofzoor-
ten van Doyers , dog de fraeyfte van alle

de Hoorns op dat blad is zyn groote Tur-
bo , zynde een lange Hoorri met veel gie-

ren agtcr , als een dunne Trompet , voor
aan dik,en met een wyden en fcherpen bek j

onder welke Hoorns hy ook twee lang-

werpige Schelpen van weinig belang
mcngd.

Tab. XII. komen voor vcrfchcidc Co-

chlea y oïSlekken., mitsgaders dri^a vier

zeldzame Hoorns , die ik niet kenne
^

zommige byna als de Moorfche Tempel
^

andre als de Sattyne Rollen , of Dadels ,

die hy al mede , zeer verward , Slekken

noemd, waar by hy ook eenige Zee-Ap-
pels, en iets meer, tot die zoort behoo-

rende, voegd.

De eerfte Hoorn op dat blad , die hy
zyn geribde of geployde en genavclde 5'M
noemd, isdefraeyftej dog kenne die niet.

Tab. XIII. vertoond ons mede eenige

Zee-Appels, en Schelpen, als de Paarle-

moer-Schelp
^^
tot zeven a agt ftuks toe, dié

niec
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niet kenne, mecll: ronde, Tihét Quakers

^

van gedaante, zommigcgcfchubd, andre

genageld , en eenigc gcnbd , als ook twee

lange , en een Ilolj^er of gioote Ham-

Dubbkt.
Tab. XIF. Doet ons zien eenige Cha-

m£^ oï Gapers^OeJlen^ i[tchit Lazarus-

klappen, en vier a vyf zoorten van kleene

St. Jacobs Schelpen'^ onder welke 'er twee

a drie fraey geteekend, en geribd zyn.

Tab. Xr. Vertoond ons eenige Mojfe-

leii, ^mkers. Zee- Pokken ^ Navels ,
en

Orgel-pypen.

Tob.XF. Leverd uit verfcheide zoor-

ten van //o^<?rj, oiHam-DubbUtten^ tot

agt lUiks toe , en vyfa zes PatelU ^ of

Klip- Klevers, anders ook weXLampjesgc-

naamd.
Tab: XVI. Vervolgd nog met drie Pa-

telU , waar onder dic van Cyprus fraey,

en dik geribd , en ook een ongeribd is.

Men heeft daar op ook van het Zee-Oor,

o( óe Maloh-Ocren , twee zoortcn , als

mede eenige Porcelhna's, ofKlip Hoorns,

en Cauri's j dog de befte is de Concha Per-

fica, zynde een dikke D«^f/} maar deze,

en de Porcellana's , noemd hy zeer kwalyk

Conchas, óit Moffelen, o^Dubbleltem.yn.

Hy vertoond hier ook eenige Slanget-

jes-Hoornen, die verfteend zyn.

En daar hebt gy alles , dat ons Jonfion

van deze geringe zoorten , nog zeer ver-

ward, vertoond.

Ao. i6óf. Schxcd Rochefort in zyne

Hijiorie der Jntilles, ook over agtathien

Hoornen ; dog van weinig belang.

Ao. i68f. en iö8ö. (of wat eer aange-

zien Bonannus al van hem weet te fpree-

ken) heeft Martiniis Lifter , een Engels-

man, zyx\cHiftoria Conchylionm! uitgege-

ven , een zeer fraey Werk j dog maar in

Plaat , zonder eenige befchryving
, ( zoo

verre ik die gezien heb , en bezit) dan

alleen met byvoeging der plaatzen, waar

zy vallen. Hy vertoond daar in een ge-

tal van duizend agt en negentig Hoornen

of Schelpen, dat zeer veel is.

Jacobus Petiver, een Londens Apothe-

ker, ofDrogill, en LidvanhetKonink-

lyke Gezelfchap aldaar , hpcft A°. 1702.

tnede %en Werk laten uitgaan , dat hy

Gazophylacitmi Natura, o's Schatkamer der

Nature, noemd,waar in verfcheide Hoorns,

enz. zeer fraey gefncdcn vertoond wer-

den j maar mede zonder befchryving
;

hoewel met aanwyzing, van waar hy die

bekomen heeft, -en na myn gedagten vry

wat verward , en zonder eenige ordie

,

aangezien dien Heer Planten, Vidchen,

Capellcn, Hoorns, Penningen, Geftecn-

•ten, enz. alles onder een vertoond. Ook
heeft hy (immers zoo verre de bladen aan-

gaat, dieik gezien heb, alzoodie vanT^^Z'.

XX. tot Tab. LLi ontbraken) zeer wei-

nig Hoorns 'er onder, en onder de zelve

geen ilukken van naam.

Dus fpreekt men ook met lof van Joh.
IFood-jjaard , P.Bocconc, N. Steno, Jac.
Grandins, en Morton.

Veel hcerlyker en uitvoeriger is het Bonan-
Werk van dcvijezuit Philippus Bonannus, nusWexk.

Recreatie Men/is (5? Oculi , of verlulti-

ging des veribmds, en der oogen , voor
de naeuwkeurige Navorfchers van de
Schaal -Dieren. Dit is A". 1684. te Ro-
men gedrukt vol keurlyke Plaaten , en
met een zeer nette befchryving van zyne
Hoornkens en Schelpen, in 't Latyn, en
'm'tltaliaadfcb., voorzien. Het befte Werk
dat tot dezen tyd toe gemaakt was.

Hy geeft ons een nette en korte fchets

van zyn Werk , waar by men zien kan,
waar over hy al fpreekt. Hy verdeeld

het in vier Declen.

In het cerfte toond hy, dat dezcLief-

hcbbery der Zee- Hoornkens zoo liegt
j

en Kindcrlyk niet is , als zomn^ige zig

verbeelden; maar dat zy zeer veel nuttig-

heden uitleverd. ^
In het tweede Deel befchp^«i»i^hv de

naamen, gedaanten, de verwen ofte cou-

leuren der Hoorns , mitsgaders de plaat-

zen, waar zy vallen; dog veel beter had
hy gedaan, indien hy, (gclvk in't Werk
\Ande.\r{ce.\- RufHphius gefchicd is) zyne
Plaaten by een zeker getal Hoornkens

,

diehybelchreef, vervolgens verdeeld, en

'er die zoo bygcvoegd had.

In het derde Deel fteld hy ontrent veer-

tig fraeije zaaken tot de Hoornkens be-

hoorende , voor , en loft de zwaiighe-

den , die zig daar ontrent opdoen, opj
toonende onder andre, datdePeerleninde

Pcerl-Schelp, niet van den dauw, als de

Kinderen der zelve
,

gelyk Plinius mee
veelc geloofde, maar door een natuurlyk

gebrek, en een ziekte, die Vifch eigen,

voortkomen.

In het vierde Deel geeft hy ons een
zeer fraeije, en nette afbeelding, van vyf
honderd zes en twintig Hoorns , ofSchel-

pen, (waar onder 'er egtei' verfcheide van
onder en van boven vertoond werden, en
dus dubbcld voorkomen,) die hy in '£

tweede Deel befchreven had.

Hyverdeehze in Hoorns, of een-Scha-

lige, en in Schelpen, ofte twee-Schali-

ge , die anders om dat zy dubbeld zyn
,

zeer wel Dubblctten genaamd werden,

Hy vertoond de zelve in drie ClafTen,

of ordres, in welkers eerfte men twintig

zoorten een-Schalige , of Hoorns, ont-

moet.

In de twee Clafïis ziet men honderd

Schelpen, en in de derde vierhonderd zes
,

Hoorns , onder welke 'er veel , die wy
reeds befchreven hebben, maar ook zeer

veele komen , die niet kenne , en ook
veele

,
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veele, die by geen Liefhebbers ontmoet

hebbe ; dog heb egter ook eenige der

zelve by dcz,cn en gecnen gezien.

Om dat nu deze neeritige Man wel 't

beft en uitvoerigft over deze ftol' gehan-

deld heeft , en om dat zyn WerK zeer

weinig te bekomen is , zal ik hier ook
een korte Ichets van de zooncn , over

welke hy fpreekt, en d'.e hy ons in Plaat

vertoond, volgens liure Num. inlaficn.

De I. Claffis,

N".
I ƒ Is de Papcdi)- of de Paailemoer-

z [^ Hoorn ^ by ons bekend.

5
i

Ji J Zyn verfcheide PatalU , Lampjes
,

\ I o£ Klip-Klei'vcrs.

7I
ge

< De grove en fync Olifants-7and.

10 ƒ Is de groote ronde Paarlemoer- Schelp^

11 ^_ oi't Maloirs-Oor , 't Zee Oor,

^i0^y onder en boven vertoond.

1 z Tii^ts- Kap.

1
3
Het Doeken-buyfje ; dog klccn.

14 ''Eenige Palaf/i ^ Zee - Dray'üeri ^ of

If 1_ Zet- Pokken.

ï6 Het Doods- Hoofd.

IJ De Muorze Tulband met pennen , het

Wyfie.
18 Dito zonder pennen, en derechte, of

't Manneken.

lp Een andre Zee-^pfel.

20 Eenige Steene Wormen , o?Slangetjes
,

waar van hy drie a vier zoortcn

vertoond, en ook nog een zoort

van Pokken.

De IL Claffis.

I De Peirl- Schelp.

z Dit gelykcn eenige Zee-F'rugtjens aan

een Iteeltje , mee eeni^^e Doyers

'er aan.

3 ƒ Groote St. Jacobs Schelpen^ oi Bon-

4\ te-Mantels. 1n de Ort^ö'fj vallende.

^ I

Andre zoorten van dich, waaronder
I ook KoKingi-Mantels ^ IVy-Jaf-

^ fchcn , en een groote N°. 8. val-

I

lende op de Kuil: van Frankryk^

I rood, en ook geel van verw.

rDcze geel met zwarte flippen.

Deze een IVy-T'afch.

Andre zeer fiaeijc zoorten van dien,

rnet zwarte banden , en roode

{tippels.

Deze met witte ribben en zwarte
ftippels , en met roode gcele 'er

L tuflchen.

lU. Deel.

7
8

10

i(

12.

»3

14
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N°-
.

I

I j- Dit een andre zoort van Konings-Man-
I

/c/j-, met drie banden,
lö Dit is een Roos- ('crwige met vier wit-

te overlangze banden.

17 Een Perfiaan/cl. e Moffel , lang en plat
aan de eene kant uitloopende.

18 De Coraal- Dubblet met knobbels 'er

op , vallende in de Mgcifih^ Zee.,
by Carien j zynde een zoort van
Nagel-Schelp

, dog van gedaante als

de Lartageenjcbe byna
lp Een Calhnie bruine Moffel ., die niet

kenne.

20 Een Üf/?,?r ofwitte flegte Lazarus-klap^
met dunne doorns.

21 ƒ Andre diergelyke dog van andre ver-
22 L ^^en, alsrood, en wit gemengd.
23 i^ Holfiers .,

o£Ham-Dubbletten
., met

24 1^ doorns.

2 f EenlangagtigPmv/cwf//>, ofwel een
langwerpige Ncgel-Schi lp , vallen-
de in de Golf van Frankryk.

\
26 Een andre van de zelve zoort.

27 Een Steen ^ waar aan de Pokken groe-
ien.

28 f'
2p < Eenige Moffelen.

3 1 Dit is een Hoorn, die by deDubblet-
len niet t'huis behoord} zyndeais
een Papido- oi Paarkmoer- IJoo, n y

wit van verw, in Jlalien vallende.

33 fKleene Navel - Hoornkens , bruin

34 ^ of zwartagtig van verw , vallen-
L de in de Alidddandfche Xte.

3 f
I

Langwerpige Schelpen, alsde5«-
36'

_!
«^'/^»^-^f/'É'//),zommigcgetraliet,

37 j
of genet, ook geel, en ook rood

38 (^ van verw, kenne die niet, zy
vallen in Portugal.

3P De Zee-Noot , zynde een geribd Pof-
fertje., vallende in de JonifcheTuec.

40 C Moffelen., die niet kenne, dog byna
41 v_ ais onze Schevelingze.

42 Een gcmeene kleene Bacaffam- Schelp
van Jmbon.

43 Het Ternataans Letter-Schelpje ^ of on-
ze kleene 7our de Bra.

44 Een ander kleen geribd Schelpje, als

een Navel- Schelp.

4f Een andre zooit van dito.

4Ó Een kleen Letter- Schelpje ^ byna als

No. 43.

47 Een bekende Ambonfche blaeuwe Ba'
caff'am- Schelp

., met witte ftree-

pen.

48 Een zoort van Poffers , of een Chamci

Levis van Rondeletius.

49 Een geel Hartje zonde, tanden,

fo Ook een kleen Kwakcrtje.

n r
f2 < Kwakers^ die niet kenne.

f? L
Aaaa f4 De
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ƒ4 De Ruigs ydel-geribde Kwaker van

Roudeletius.

ff Een diergelyke, wat dicht-geribd.

fó Een Chama, oi Gaper ^ een zoort van

phac Nagel- ScbelpeHy vallende in

MiddelandJcbe^Zee.

f7 De Ch-gd-p)p.

f'è
Het Fogeltje.

j"P Een andre gladde GifZ/'er , de Chama
Glycemcrydes genaamd.

6o ( Een zoorc van Landfcbafjens , of de

6l (_ Griekze A Dubblct , voor aan ge-

tand. Yder byzonder van tce-

Kening.

62. Een diergelyke van een Goud-verw,
met een witte Ster vlek agter aan,

en voor aan tyn van banden.

65 Een Diibblet , die gebandecrd , op 't

lyf met tandjes is , donker-geel

van vcrw , van gedaante als een

groote Koniiigs /i^antel , in de

Baey van Cadix vallende.

64 (Traey gebandeerde A'ir.t/t^rj-
,
getee-

6f < kend als Loos- dubbletten , met

66 \^ bruine en geele banden.

67 ' Kleene Strik-diibbletten^ of Letter-

Ö8 \ Schelpen. Deze vallen op de Stran-

den van Napels. De eene heeft

twee banden, met tenten 'er tiif-

fchen beiden , en de andre vyf

,

met een gewolkte teekening 'er

tuiïchen beiden.

<Jp Een zoort van fyn geribde Labaaren,

met drie fyned wars-banden, voor

twee, en agter aan een.

•jo De witte llompe Nagel- Schelp.

71 TTwee geribde ]fAeenc Schelpen., die

72 j^ niet kenne.

75 Een 'tüfcaanfche Schelp^ een zoort van

een bajlaart-y^rkje.

74 Een Indifche geribde , dog my onbe-

kende, kleene Schelp.

75" EcnCitroen-geele en PurperagtigCjVa-

vel-Schelp.t val'cnde in Portugal.

7Ö Een grooter Navel Schelp
.^
gcly kende

wel wat na de Bata-vifcbe Naiel-

Schelp^ die veel grooter en dieper

geribd is , dan üe gemeene Na-
vel-Schelp.

77 De lange Moffel van Rondeleliiis met
vier overlang/e-banden, en twee

b:cede witte dwars-banden
,

ge-

lykende wel wat na de groote

Tour dé Bra ; dog fterk genet

,

of gctraliet.

78 ƒ Twee zoortcn van Baca(fam- Schel-

79 L P^" (ende met Mofch of hair)

ontrent Sicilië» vallende.

80 Een zoort van /Vafel-7'zers y of van

T'ygers- tongen^ vallende te Tarante.

81 ƒ Ons Peerde-voetje of Lampje j dat

\_ hy vanagteren, en van boven ver-

toond.

No.

83 ( Sx.ovc\}^t Nagel- Schelpen met breedc

84 \ ribben.

8j- Een Kwaker tnet witte en bruine bree-

de banden , vallende in de Baey
van Cadix,

86 Een zoort van kleene gebandcerde ,

hoog- of dik - geribde Nagel-
Schclpjes , met eenige tundjcs ter

zyden , en tot over de heht ge-
bandeevt van voren af, na agter

toe.

87 Fen Dubblet, die ik niet ken.

88 Een OJJen-hcrt .,
een zoort van groote

Hartjes zonder tanden; dog my
onbekend.

89 Een Dubblct , byna als een fyne Car-

tageenze.

90 Dit gelykt eendik-geribde^ö«?f-yl/««-

tely zonder Ooren.

91 C Dit zyn mede byiondre zoorten van

92 j ^««^^-/V/^w^e/j-, die agter aan rond,

95
I

zommige met twee andre met

94 ^^ meer banden , en zommige dik
van ribben, zvn.

9f Ts een Cartageenfche met hn^^Ikens.

8i

p6 Dit is een zeldzame Schelp uïrt'Bogt
van Vrankryk , of te Marzeille

vallende , hebbende veel reyen

met korte nagels tot halver weg
toe, even eens nis de Holfiers.

97 Een kleene dik-geribde en gedoomde
Schelp , met reyen 'er op , die

niet kcnne; zyndc een zoort van
Vcnus • Hoorn met tanden ter zy-

den.

98 Een Zee - Noot , byna als een dubbel
Hartje, vol groote z"A"arte fpik-

kels op een witte grond , of als

een zoort van Aardbeijen.

g() Een zoort van kleene Kwakers , die

niet kenne,

100 Een groote Zce-Noot. Van fatzoen

als No. 98 ; dog met dwars-ban-

den, en zonder zwarte fpikkcls.

De in. Claffis.

Handelende van de zoort wzn Een-fchaligc

^

ofte Hoorns., die men de Tmbinate^ of
Tol-agtige noemd , gelyk de I. Claflis

over de niet Tol-agtige gehandeld heeft.

N°.

I De gebandeerde Tepel-bak , met twee
banden van zwarte blokjens; ge-

lyk ik 'er een heb , en met een

kroon agter.

i Een dito zonder kroon , en byna zon-

der Tepel, een IVeft-Indi/che., of
ook een Jroc'cfche , daar zy ook
zoo vallen.

3 Gelykt wel een gevlekt Ar/wVj-£j'; dog
kea
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die heb) in 't kleen.

?3 Een zoort van klcene Bucchelijes
, als

kenne het niét. Deze zou op onze
Stranden , en ouk in Sicilië»

,

vallen.

4 Een zoort van ydcl-gefpikkelde Do-
yers , die niet kenne ; zy is wat
grooter, als de Sara(f.i- Hoorn.

f Een Slekke , als de Hierlandfcbe

.

6 Een kleen glad riecrmuisje , of een

wilde Mtifycq zonder takken.

7 Een Doyery qïSlekke-Hoorn uit'troo-

de Meir.

5 Een dito gevlamd, tot half wegen toe

breed , en agtera;in fmal gevlamd

;

dog kenne die Hoorn niet. Het
gelyk wel een zoompje.

P Een gluJde Petooi- Hoorn ^ van gropte

als de Soldaat ; dog byna zonder

teekening.

10 De wilde Mnfych- Hoorn ^ zonder tak-

ken, en gemarmerd.

1

1

Een zelzame Zilver-mond , met ? a 4
dikke dwars-ribben > kenne die

niet.

1 1 Een andre zoort.

13 Een andjirf^fortj byna als dcMoorfche
'^j^mpel.

14 De Dekzels der zelve.

If De Vyg:) oi Ltiyt.

16 De kieene geribde 0//e-//oor«j en met
vlekken.

17 Een andre zoort.

18 De gemeene Olie-Hoorn , met dé dik-

ke Lip, en Zout-korls.

19 Een ZGort vun Sproetjcsy dog nog wat
anders.

20 Kenne deze in 't geheel niet , ook is

die niet wel afgebeeld.

z I C Een dik-lippige Olie-Hoorn , zonder

< Zout-korls.

22. l_ Een dito , dito mede zonder vlek-

ken, vallende in ,S'/'a«;>«.

23 Een Trommel- Schroef
.f

die glad is,

24 Een dito grooter van gladde bogten.

2j- De groote geribde en gcbandeerde

Olie-Hoorn^ met vlekken j dog
wat vlakker van agtercn , als de

onze.

26 Een andre met groote dikke Ribben

,

zonder vlekken.

27 Een Ichoone grootel^^ervel-Slek^ofNa-
zrl-Slek , met een fracijen zwarten
en witten breeden buiten-zoom.
Het is een Indifcbe ; dog kenne
die niet } of 't moeft de gemeene
zyn.

28 Dit is waarfchynelyk een diergclyke

zoort ; zoo 't niet de zelve van
boven is.

22 ƒ En groote gewaterde fchoone Do-
30 ^_ jyw, die zwart van breede dwars-

banden op een witte grond is.

3 1 Is het Lobktje.

31 De Tcrmtaanfcbe Snippe-bek (gelyk ik

een (lompe Camri.

34 Een Canari met een Lip.

3 c Het Diftel-Huornken.

3Ö ten zoort van kleene Olie-Hoorns met
een Lip, en Zout-korls.

37 Een zoort van Orangie-pennen y of en-
kelde P^aj-- kroonen.

38 Het Knoddeken.

3P Een glad ruitje , Trompets-wyze on-
der.

40 Een ünemoe-Hoorn.

41 Een Tuytje met zwarte fyne banden,
op een witten grond.

42 Een dito ander zoort, wat gladderen
ronder van gieren , en gehippel-
de banden by elke gier hebbende.

45 Een zoort van langwerpige Neritas
,

oi yllikrt'.ïken.

44 Het oude IFyf met tanden^ of de Too-
ver- Slak.

4f Een zoort van koneTnitjes ^ volregte
rtieepen

, en met drie dwars-
banden.

46 Een Hoorn
, by na als een Babyloni-

fche Toren j dog boven wyd van
bek en hoekig. Hy valt in de
Middelandfcbe Zee , en in Portugal.

47 Een zoort van een Knoddeken.
48 Een zooi-t van een valiche IVentel-

Trap; dog anders van mond, die
tanden, en een Lip, heeft.

4P Een Hoorn , als een Ibmpe Cmarii,
even eens gehippeld, als 't kleen
geftippeld yirgnins Hoorntje.

fo Een zoort van Eziltjes ; dog wat an-
ders, ofDadel- agtig van gedaante.

f I Een gekartelde yilikruik.

fz Dit gelykt wel een Buikje, ofgevlek-
te ^^sö^zr, met een dikke Lip.

f5 Dit gelykt wel een langwerpig
Zoompje.

f4 I'
Dit zyn zoorten van Doyers.

f 6 i^Een gladde Trommel- Schroef.

^j De Kuypers-boor met itreepen, van de
bede zoort , en de andre.

f8- Een Zilver-mondje.

fp Een Arcularia Major.
<5o Een dito andre zoort zonder kroon in

't midden.
6 1 Een zoort van Gnemoe-Hoorn.
62. rDit zyn Alikruiken

.^ my onbekend.

^^ < Verfcheide Gnemoe-Hoorenkens.

66 Het Katwyks- Hoorntje., ofTolleken.

6-j Een dik zeldzaam Tuitje , dat niet

kenne.

fS8 Een kleen by ons bekend zwart T«;//>.

6p Het gedoomd Tuitje van ons.

70 Een zeldzaam zoompje met banden
A aaa 2 vr.n
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van vlekken, zhBedMens, wyd

van mond , vallende in Jndie» ;

dog kenne die niet.

71 Een zoort van Knoddekens , ook uit

Indien.

jt Dit gelykt wel een breede lange Ca-

nart., dog is nog wat anders.

75 Dit is een zoort van 't Dificl-Hoorntje.

74 De Gnemoe-Horen.

7f Een zoort van Bajlaart-Purpe^'-Horen ^

met dl ie banden agter.

7(5 Een getakte Ceramze Casket.

77 Een zeldzame langwerpige gekartelde

Jiikruik^ die niet kenne.

78 Een andre zoort van Gnemoe- Hoorn.

7P Een zoort van Babilonfche 'torens , die

niet kenne.

8q Een zoort van lange Gnemoe -Hoorns,

die niet kenne.

8 1 Dit is ook een zoort 'er van , die niet

kenne.

8z Een zelJzaam gedoomd 7«//;V,my on-

bekend.

83 Een zoort van de gedoomde tuyijcs.

84 Een glad Tuitje.

8f Het Duh'eis-Klaeuu'tje, met vier tak-

ken. Dit valt in Europa.

86 Een zoort van gladde Beddetyken.

87 Een kleener Duivels- klaewwtje , met
drie takken.

88 Een zoort van ftompe Spillen .^
of ook

wel van M'^cjl - Indifche Mooren.

Deze Valt in lofcanen.

8p Een Tol , of Bagync Drol met ribbe-

banden. Deze valt in Brittannien.

po Een dito met knobbel-banden.

pi Een andre fyn-gebandeerde, metgroo-

te vlekken tuffchen de banden.

Deze valt in de Middelandfche Zee.

pi De Zee-Ton., Peerl-verwig.

P3 Een fo/, oï Bagynen-Drol., met vyf a

zes banden , die zwart en wit zyn.

P4 Een korte dikkegeribdey///;^r«/^, die

vry groot is , met zwarte ftip-

pels op zyn lyf na voren toe. Hy
valt in Sicilien.

pf TTwee andre my onbekende zoor-

p6 \^ ten, uk Indien.

P7 e Verfcheide zoorten van kleene Tol-

p8 \ len, uit de Middellanfche Zee.

po Een zoort van Tollen., my onbekend.

100 Een zoort van Moorjche Tempels.

10 1 Een Hoorn, als de Aroeze Trompet.

ïoi Een grooteTo/, 0? BagyneK-Drol.

103 De Mars- Hoorn., ofOlikoek.

104 Een zoort van kleene IVeft- Indifche

Mooren.

lOf Een Foet- Hoorn.

106 E^n zoort van Trommelfchroeven y als

een Tuitje.

107 Een Naald met zwarte vlekken.

108 Een wit-gekarteld Ttiytje.

lop Een Sipüt- Naald met twee zwarte

banden.

DER

1 10 Een dun geribd Naaldje.

1 1 1 De lange v3iKche freniel-irap, uit de
^driaiijcbe Zee , veel langer en
dikker als de Schevelingze.

ïii <'Twec byzondre zuorcen van Tuit-

113 ^_ jcnSy byï):i 2\s Trommelfchrocveiti.

114 ( De grooie TrommelJcljToeien
f
yder

1 1 f \ byzonder.

1

1

6 Een lange Hoorn , van fatzoen , als

de verkeerde Hoorn j dog vry
langer.

1 17 Een andre zoort van Trommclfchroe-
•ven.

1 18 Een zoort van de groote A^aa/ica met
zwarte vlekken.

lip De dubble Paus- hoon.
lio De enkele dito, of de Orangie Pen.
I z I De gladde getande Spil.

121 Een zoort van de Boeren- Mufycq*
Hoorn.

123 De Hans-Hoorn.
1 24 Een zoort van ydele Floye-fchcetjcns,

die niet kenne.

i2f Een Hoorn als 'iLochoenees Hoointje%

dog geel
, groer!%i2;?<^ ) bruin.

Citroen -verwig , alles Onder een
gemengd, by Letter A. En nog
een ander onbekend geribd 'er by,
by Letter B.

I 26 Een kort j-fgaate Bakje , my onbe-
kend.

127 Een dik geribd Tootje, met een bree-
de witte dwars-band, entweefy-
ne overlangs, my onbekend.

.128 Een Tootje dat agter plat , en anders
byna als een Boeren-Mnfycq is.

I2p Een 7öo/;'e met drie groote witte vlek-

ken , als een kleen Spellenserk-^

kuJJ'en i dog geribd. Ik kenne
dit niet.

130 Een Toot met vlekken , en zwarte
flippels, die niet kenne.

131 Een Toot met Goude en rofle Zcut-
korls

, plat-getopt , en my on-
bekend.

1
3 3 Een rode en geele met ftippels ge-

bandeerde Tyger-Toot.

1
3 3 De Harts-Hoorn.

1 24 Een kleen Tootje met ecnige fyne
dwars-banden , en in 't midden,
en agrer , breede knobbels hebben-
de-, en 't geen ik niet kenne.

1 3 f Een Goud - Lakenze Hoorn , van de
gemeene zoort.

136 Een groene Kaas.

1 37 Een dito 1 dog voor gekarteld, en
my onbekend.

1 38 Een zoort van Boere-Mufycquen., ag-

ter met een fraeje top.

1 3P Een kleene zoort van de fraeje groe-

ne Kaas, met tweeftip-bandenin

't midden.

140 Een valfch Wentel-trapje.

i+i De



ZEE-HORENKENS
No.

141 De lange dunne zeldzame Dadel.

142. Een Brazilfcbe gemarmerde Dadel.

14J Hen hngwerip'ig j^likruikje^ dat niet

kenne.

144 Een Camri, byna als de myne , die

zwart van binnen zyn , vallende

wat grooter, als de gemeene.

I4J' Een Hoorn, als een korte in eenge-

dronge Babilonifche 'toren ^ die ik

niet kenne.

1^6 JTweezoonenvzn Biiccheltjes f een

147 1^ gemarmerd.

148 f Twee Hoorns, byna even eens als,

14P i_ d; verkeerde Hoorn, ofbynaals

een glad zoompje.

1 fo Een zoort van groote Canari's.

ifi Een glad zoompje.

ifz En gemarmerd dito.

if j Een kort gedrongen gemarmerd dito.

if4 Een buikje

1 ƒ}• De Middelbare Stornihoed , met een

netje.

ifö Het geribd Wejl-Indifch Stormhoedje.

jfj Een Portugees kleen dito , dat niet

keoji^

I f8 Ee^^'^^ende Oven , met een breed-

gellipte mond, my onbekend.

lj"9 Een Hoorn, weinig \zneenOlie-Ho-

rcn met Zout-korls verfchillende.

160 Een diro , met ribben j en zonder

Zout-korls.

162
JVerfchcide geribde ff^eji • Indifche

I Stormhoedjens.

< Indifche verfcheidenerley Doycrs.

De Sarmatifche Slek. Een Indifche

Hoorn., die niet kenne.

167 Een zooit van Indifche tollen .^ die

niet kenne.

< Indifche bekende Doyers.

ys^

165

164
I6f
\66

169
( Een onbekende zoorc van ^likrui-170

171 \ ken.

IJ 2. De Batavifche Jlikruik , die gemar-
merd IS.

"^^ < Moerbeyen.. die kenne.

I7f Een zoort van de Arcularia Major.

176 '

1 77 j
Verfcheide zoorten van Alikruiken

,

J78 I en daar onder eenige met ge-

17P
I

knobbelde banden , alle my on-

180
I

bekend.

181 t
lS'2 Een Jmbons zeldzaam kleen graeuw

Hoorcntje, meteen wydemond,
zynde als een kleene Kikvorfch.

183 Een rofle geribde Olie-Hoorn .^ zon-
der teekening.

184 Wat dit is, kan ik niet zien, 't ge-

lykt een bonte Knobbel-Hoorn.

l8f Een Harpje met breede ribben.

VAN BONANNÜS.
No.
1 8ö Een gedoomde Beddetyk.

I 'èj De korte dikke my onbekende Trom-
p't.

188 De kleene regte trompet
.y
by ons be-

kend.

i8p De korte dikke zeldzame gevlamde
Weft- Indifche trompet.

I po De Doggerzandze Hoorn.
ipi De Patrys.

1 2 1 De Franfche Bel- Hoorn , ofde St.Ma-
lojche Hoorn.

iP5 De zeldzame geknobbelde 7ro«ï/if/.-

IP4 Een ftompe onbekende 7>o?«/)e/ , met
fpikkels gebandeerd.

ipf Een Hoorn, geknobbeld als 'ttFan-
deUndHuis

.y in Sardinien vaWende.

ip5 Een Slek, zynde een zoort van Fojl'

Horens.

IP7 Een zeldzaam Zoompje , wit , met
drie overlangze zwarte vlammen,
en voor aan vyf knobbels,

ip8 Een gemarmelde Doyer.

ipp Een kleene 7o/, met drie breede wit-
te, en veel fmalle banden, uit de
Middelandfche Zee.

200 Een andre gemarmerde Doyer met
drie breede banden.

201 TEen 7o/ , die niet kenne, endieuit
202 I

de Middelanfche Zee gekomen is.

203 J Deze gekamelot.

204 i
Verfcheide Doyers , gebandeerde

,

20f
j

geribde , en geknobbelde , die

206 L nietkennej ook zommigealsmet
Zout-korls.

207 Een gekartelde Zilver- mond.
208

e
20p

j

2 1 o ^' Verfcheide fracje Wervel- Hoorns
^

2 1

1

i die niet kenne.

212
I

213 \.

214 'Gladde Doyers met een wydemond
21 j- ^. met tanden.

216 Een diergelyke zoort , met moye
zvvarted wars- banden, als een rad.

217 Een geribde zoort van Doyers.

218 Een zoort mct peukeitjes , die niet

kenne.

zrp
f
Verfcheide Doyers met breede wit-

220 < te zoomen, en ook met veel ban-
221 j^ den naaft een N°. 2i0.
222 Een zeldzame ronde gekartelde tol,

met groote witte knobbels , uit

het roode Meir.

223 Een dicigelyke zoort , en mogelyk
de zelve van onderen.

224 fEen gladde effen ZJojcr
'

I

met vlekken.

22f J Gladde effene Dmw. } „ .,- rt
226 1 Gehand: fyneZ).j.r.

Ytchaanfcht

227
I

Een breed geplaiaeX):
I

225 \RcngQ['mkkc\dc Doyer. \.

22P Een gedoomde Lap-Hoorn ^ meteen
Aaaa 5 rcy
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rcy doornen,

230 Dit is de rtchic Sarniatifibe Slt'k.

en een kroon agter

by

Jonflon mede te zien.

2JI De Klip-kous^óiKlip-Hoorn, de Lik-
j

hoorn.
\

332 Een andic zoort van dien.

253 Cauri^s.

234 Een zoort van gebandeenle Kakker-

lakken, my onbekend.

23f Een kleenegebandeerd Blaeww-rug.

256 Een Ezeltje.

237 Een zoort van Blaeww - ruggen ; of

A^azelen met Beddekens.

238 Het Jrguins gebandcerde Hoorntje.

23P Een diergelyke zoort ; dog nog wat

anders.

240 ƒEen zoort van Caa^ri met een vlek^

241 \ die bekend is.

242 Een gemarmerde dito, onbekend.

243 Een Kakkerlak^ dog aardig geipikkeld.

^^ < Andre zoorten van dien.

240 Een zoort met ftippel-banden.

247 Een kleenc Zo^^-^'o?-/, met een witte

ftreep in 't midden.

248 Een zwart- gefpikkelde en geribde

Hazcnoot.

249 Het Baflaard Jokje , of fFe^'crs-

Spoeltje.

2fo Een zeldzame kleene graeuwe Klip-

koHs, vol ployen.

2ft Een andre .S'/«//Vr^«/ii'/:'<? dito
,
geribd.

2f 2 De witte Porcellana.

'

2f 3 rVerfcheidc zoorten van Zout-korh,

25-4 ^^ een met zwarte, endelaatllemet

witte vlekken.

2ff Een kleene gladde A'i«^^«M, zonder

teckening.

2^6 Een Klip- Hoorn, o? Likboorn.

2 f7 Een Zout-korl.

2f8 Een Draken- Hoofdje.

ZfP Een zoort van /Irabifchó Letters , met
een fnuitjc.

z6o Een kleene dikke Indifcbe Sout-korl.

16 1 Een Perfiaanfcbe Klipboorn , met gi 00-

te vlekken.

262 Een M)/metvlammetjens, ofGoude
vlammen, b"neden van de Aine-

thift verwe , en van buiten blaeuw j

dog kenne die riiet.

263 De jirgus.

264 De Mozambiekze Klip- Hoorn , met
een breede Ibeep in 't midden,
en vol ronde dubble oogen.

26 f De PFeft-IndÜche Jrgus.

z66 Een Tepel-b tk met verfcheide over-

langze , en drie breede dwars-

banden, alle wie, de grond zware

en wit gebandecrd , zonder tepel

,

graeuw , met rofic tandtjens aan

de mond.

267 Een zeer grootc Jrahifcbe Letter
,

met een breede Itreep in 't mid-

N".
den , en met zes groote vierkante

perken} zynde als een .-^r^gw, en
cenigzins Purper-verwig

268 Het rechte 5'f/;f/>/ic;/;> van ons, of de
Limoen- Hoorn zonder doorns, uic

de roode Zee, en wit zynde.

269 Het Neten-Kammetje , of de Dubble
Spinnt - kup. Het valt te Napels

y

en is van buiten graeuw , en van
binnen wit-agtig.

270 De witte kXceneZivitzerS'brmiky im-
mers zoo een zoort.

271 De Krul- Hoorn van Cadix , zonder
takken, met zwarte banden.

272 ƒ Dito zoorten, a\s de yjrguinjcbey en

273 \ de eerile valt te Ta; ante.

274 Een zoort van Zwitzers-broeken, my
onbekend , en uit de Midddand-
Zee.

27f Een Perfiaanfche Krul- Heren , met
fteyle takken, en dwars- vlammen;
Hy isgccligtig, en valt in de Golf
van Per/ten.

276 De groote rofTe en geele Brandaris.

277 Een kleen Zwitzers-bi^t^^ met dik-

ke breede overlangzenbtf.i, val-

lende in 't roode ,Vleir.

278 Een zeer fraeje Hoorn, alseendikiri

een gedrongen zoompje, meteen
dikke overiangze rib, een breede
lip voor, en twee zwarte breede
banden in 't midden. Zy valt iri

de Middclanfche "Lee.

279 ƒHet Naarsje , of de Oor-Hoorn van
z8o V, onder, en van boven.

2S1 De korc-gedoornde Snippe-bek. De-
ze vak in Africa , en in Spaanjea.

282 De getakte IVvfl- Indilchc Snippe - bek.

Deze valt te Sardis, en Tarante.

283 Is byna even eens als No. 281, valt

mede in Africa , en is van binneft

Appelbloeirem, en van buiten wit
en gecl-agtig.

284 Een itompe in een gedronge iMp-
Hoorn , die niet kenne. Hy is

niet breed van Lip , heeft roode
vlekken op een witten grond, ch
valt diep in Zee.

28 f Een zeldzame zoort van Criil-Hoomsi

dog zeer getakt , ofgedoomd , van

binnen wit , en van buiten Pur-

per-agtig.

286 De gemecne groote Zivitzers-Lrotk.

287 De groote ballaard Purpura, uic de
Golf van Verfien.

288 De gemarmerde Camecl- Hoorn y by
Ri'.mpbius op 't laatlte blad der

zeldzame Hoorns , waar op de
Wentel-trap ftaat, te zien.

289 Een zoort vi\n Olie-koeken, of Mars

y

met een breede Lip, en met groo-

te dwars -ribben; mv on'iekcnd,

fchoon een Indif:he Hoorn.

290 De



ZEE-HORENKENS van
N°. No
290 De F'erkens-hck.

291 Een zoort van if/owyyVj , wit tynde.

2pz Een gekamelotte gvoote Canari.

2P3 Een l^leermuys , oi wilde Mi'.fycq ,

mee roode en andi e vlekken, die

niet kenne.

2P4 Een zoorc van kleene getakte Vleer-

mti) zen.

2pf Een zoortv^XiBcddetykenmctóooms^

Bon A N N U S.

en witte banden voor , en een

brecde agter.

2$)6 Een zoort van Mufycq-Hoorns.

217 De rechte MHf)cq-Hourn.

2p8 Een andre zoort 'er van , ray onbe-

kend.

Z9^ De k\£tne JVeft-Indifche gttzktc Lap-

Hoorn , agter mee twee a drie

kroonen van takken, my bekend,

^00 Een zoort van een grof Sproetje , of

de Ryftenhry-Hoorn.

301 Een zoort 'er van, met een wyzcrt-

je ter zyden.

302 Een kleene ongetaktc Weft-Indifche

Lap-Hoorn.

305 De gsMWwe Weji- Indifdoe Mjoy ^ of

504 De grootc tVejl-Indifchc Lap-Hoorn^

met doorns agter aan.

305* Een zoorc van Vlesrmuyzen , of wil-

de Mufycquen.

306 Een gladde ongedoerndc Weji-Indi-

fche Lap-Hoor?i , met zwarte vlam-

men op een wttie grond } wit en

Olieagtig van verw.

507 ƒ Een Kempb.iantjc zonder teckcning

;

308 ^^ djg geribd , en een doorn , die

groot is, bovenop. Nevens een

ander met twee doorns.

309 ƒEen dito met een lange vleugel, of

3 : o t, wyzer ter zydcn uit , en met roo-

de vlekken, en die hoorn vanon-
der en van boven vertoond.

31 1 De Zonmjlraal- Krabbe.

' . < De Podan a-Krab.

314 ƒDe Bootshaxk , of Duyvels-klaeuw
^

3 1 f \ van onder en boven vertoond.

316 Een Slak^ zynde een zoort s-xaFoft-

Hoorns.

317 De Matl-priem.

318 Dit is een zoort van fracjc ^'X)lk-

Hoorns , met grootc , witte , en
bruine vlekken.

319 Het Wolkje., of het Jgaate Bakje.

320 Een zoort van een Nad'awwcr , met
veel fyne banden, en dwars-vlek-

ken 'er over henen , wit en groen
van verwe zynde.

311 Een zoort van een dik -gedoomde
Wejl - Indifche Lap- Hoorti , van
binnen wit , ook wel Appelbloef-

fem , en van buiten gecl-agtig.

312 Een fyne moyc Canari.

sss

3i} Een kleen hdifch Stormhoedje , met
een Netje.

324 Een onbekend gemaimeld Hoorn-
ken , byna als een Soompje , of
Bezoar.

32f Een glad Kakkerhkje.

326 b.en zoort van Canari's^ uk BrazyJ.

327 Een vree.mde gekartelde zoort vatl

Tromtne.- Scbrutven^ zynde uit Jn-
dien; dog my onbekend, tenwa-
re het de gemarmerde zyn.

328 ƒDit gelykt wel een zoort van kleene
529 ^_

A/6? »//:). fi/Ê'«, die niet kenne, van
onder en van boven vertoond,
die heeft ook veilcheide bokkek.

330 rVerfcheide zoorten van zeldzame,

351^! my onbekende Pofthoorn- Slekken

,

332
j

met breede monden, enverfchei-

3331 den van banden.

334 Dit gelykt een zoort vaneen Buykje^
Qï Bezoar., my onbekend, en met
liingwci pige zwarte vlekken ge-
tcekend.

33f Een zoort van Nojjliuivers met twee
wit te banden, en bruine fyne (Iree-

pcn 'er tufTchcn in.

336 Een Brazylfche kwa'yk - geteckcnde
Hoorn , vol ftompc üoorns , of
bokkels.

337 De Gmneefche Toot ; Loodagtig van
verw, met i 3 banden , en met witte
en zwarte blokjens.

338 Een Brazyljcbe., niet wel afgebeeld,
en my onbekend.

339 Het hdiil^rdM evers-Spoeltje o? Jokjc

^

zynde grootcr en dikker , als de
vorige. Een Brazylfche.

340 Een kleen Smmpje., of een Bezoar.

341 Een zoort van een geknobbelde
Hoo rn , byna als eenU ^ervcl- Slak

,

die niet kenne. Het is een 5r«-
zylfche.

34i Een zoort van kleene Lap- Ploornkens
^

my onbekend.

34} Een zoort van Hoornkens , als een
Knoddeken; dog met brcedezwar-
tc dwars - banden en fyne 'er tuf-

fchen , 't welk ik niet kenne.

344 Een zoort van Tuytjens , met vier a vyf
knobbel- banden van 't midden af
'er omgeflingerd.

34f Een zoort van CaurPs.

34Ó Een zoort van de kleene gracuwe
Mars-Hoorn^ met een breede Lip
en wyde mond 5 my onbekend.

347 Een Portugeefche Hoorn , en zoort
van een gebrande Peer, met dik-

ke dwars-ribben, my onbekend.

548 Een Dubblet , als een Landfcbapje

^

(kwalyk onder de Hoorns ge-
mengd) met overlangze end wars-

banden, alsmet ruitjens. Het valt

inBrazyi, en fchynd fraey tezyn.

349 Een
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No.

V E R H A N

349 Een Brazylfche groote dunne Letter-

Schelp.

3 J-o Een zeiJzaam geknobbeld Hoornken,

als een Knoddeken.

35-1 Een Brazylfche Nagelfcbelp .,
kort van

Nagels.

3fZ ƒEen zoort van Mojfels ,
yder by-

2J-3 ^^ zonder.

3J-4 Een zeer groote rechte Compas- Schelp.

3 ff ƒTwee zeer fraey geteekendc Pö//-

3)-ó V.
£/(?ör«-5'M,('w,deeerItemetdwais-

bunden van een fraeje watering,

en de andrc met een dubble Pur-

pre band tegen nn;ilkandrcn aan

de binnen zyue, en zoo rond loo-

pcnde.

3f7 De rechte zwarte IVefl-Indifchc , of

Curafiiofcbe Moor.

3J-8
Een zoürt van Hazenooten met bree-

de zwarte overl.mgze en fyne

d wars-banden over 't lyf, op een

witten grond.

3fp Een zoort van fraeje kleene Lik-

Hoorm , of KUp-kleevers met oog-

jens , en een band in 't midden
ovcrlangs.

360 Een badaard van de Weli- hulifche

zwarte Mooren., of een Mifiiei.

3ÓI Een zoort 'van admiraals , Van tee-

kening byna als de Orangie yld-

miiaal, dog met twee breede wit-

te banden, en zwarte vlekken be-

neden de banden 'er langs -, dog
kenne egter zoo een Admlr.iA

niet i waarom hem 'er ook niet

onder telle.

362, Een Hoorn , my onbekend , zynde

een kleen lootje met een netje 'er

o\'er.

363 De gebandeerde T}gcr - Hoorn , met
banden van zwarte fpikkels tiif-

fchen drie b-eede zwarte , over-

\vclkc ook zulke Ipiiskel banden

henen loopen ; dog kenne die niet.

364 Een witte Toot met Goud-Lakenze
vlekken , van fatzoen als die by
Rumphiusoy de Plaat XXXIV.
by Letter K verbeeld is.

36f Een Toetje van fatzoen als de Fke-
yidmiraal., zynde wit, en van bin-

nen Violet.

366 ƒDe Zofinehoorn , van onder en bo-

367 i^
ven vertoond.

3Ó8 Een zoort van geknobbelde /i^'iwo«-

ders^ als een zoort, die bezitte.

36P Een Dadel met een breede zwarte

band.

J70 Een zeldzame Bezoar , met zwarte

vlekken, byna als een Beddeken^

of Ruykje.

371 Een Najjauwcr , of Petola- Hoorn
^

met een breede witte band.

37i En dito met vier banden, die wit en

DELING DER
-iN".

zwart , en eenigzins gewaterd zyrt.

?73 Het Pimpeltje.

374 1' en Aard-bey.^ die kleen is.

37f Een duo, die groot is.

3 7Ö Een Landfchapje , of de Griekfche A.
Dubblct.

377 En zoort van de Tygers-tong.

378 Een onbekende Hoorn , of Dubblet
met zwdrte Jy^^r-vlekken , kwa*
lyk geteckend.

37P Een gcbanJccrd Tuytje.

380 Een zoort van bolle If^afel - 7zers f

groot, geribd.

381 Een geknobbelde Hoorn , als een

Lubbetje.

381 Een gebandeerde Quaker , met drie

overIang7.c breede banden van fy-

ne Hippen.

38 3 Een Hoorntje , als een Bucchehje ^

my onbekend.

384 Een Mojjcl.

38f Een Oud-wy/ met tanden; dog nog
wat andeis als de vorige -looier'

Slck.

336 Een zoort van geribde *^wx.
3 «7 Een zoort van Petolas , c^' ^'f£au-

wen , in 't midden breed , wic

met overlangze vlammen , en met
met zwarte dwars -banden vaq
blokjens.

388 Een zoort van zeer fraeje Doyers f

met breede bruine en witte

,

zwart-gezoomde banden , als de

vellingen van een Rad vertoonen-

de. Zy valt op Fernambtao.

389 Een andre zoort van Petola's , mec
een tcekcning als de Lamifcbap'

jens.

390 fDrie zeer fraeje Doyers , de eeiftc

3Pi < met zeer zwarte fmalle banden ,

3Pi (^
ais de veilingen van een Rad , de
tweede met zes d wars-banden, ca
de derde byna als No. 388.

395 Een zoort van een gevlekte Olie-

Hüvrn mci écL.\y y dog met zwar-
te blokjens overlangsgeceekendin

eenige reyen.

394 Een zoort van een Moorfche Tempel^

of Tol.

39f Een Brazylfche Nagel-Schelp.

^96 Een ballaard- A/oo^yi/.'e Tempel^ met
drie dwarze knobbel-banden, en
met overlangze zeer breede ribben.

397 Een zoort van een gemarmerd Feyius-

Hirtje^ en met zwarte vlekjens.

398 Een Brazylfche Schelp byna als een

Landfhapje , met een zecrbreeden

geribdenzoora. Een fraeje Dub-
blet.

3PP Een zeldzame zoort van een fraey-

geteekende Naffawwer , met veel

wit voor aan , een breede witte

overlangze vlek in 't midden, ert

ecD
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een fmallcr witte dwars-band 'er

onder.

400 Een zeldzame wit-geknobbeldc dito,

met een witte Boom-ftam , vol

vknotten 'er op. Zy valt op Fer-

nambuco.

401 Een andre dito, voor met een bree-

den band van witte vlekken, en

in 't midJen een breede witte

ftreep , dog agter vol witte vlek-

ken.

40Z Een andre dito, met twee breede en

een fmallen band in 't midden op
een witten glond. AUedezeval-

len op Fernambiuo.

405 Een Zee pok.

In een nader Deel , by hem genaamd,

Obfer'cationes circa Viventia , qua in Re-

lus non f^ivcntibus reperiuntur , ('t geen

te Romen A°. i6^i gedrukt is) geeft hy
ons in des zelfs tweede Deel nog cenige

aanmerkingen over verfcheide zaaken
,

de Horenkens rakende , behalven dat hy
'er ook r^is^^ in Plaat vertoond , en

befchryfi. , over welke hy bevorens niet

gehandeld had.

Hy verdeeld dai: tweede Deel weder in

vyf Hoofdflukken.

In 't eerfte wyft hy aan 't vermaak , dat

het Deel der Horenkens aan den Befchou-

wer geeft.

In het tweede haalJhy aan de Liefheb-
bers van ecnige Cabinetten metHofenkens,
zynde een herhaling der geene, die hy in

zyn eerfle Deel Cap: i z. al gemeld had

,

maar die hy hier wel zoo ordentelyk voor-

field , en waar by hy nog eenige , hem
bevorens nog onbekend , voegd.

In 't derde Hoofdftuk vertoond hy de-

ze navolgende Horens , die onder de vo-

rige niet gevonden werden. Als

I Een zeldzame geteekende Patella.

zEen lluk van een Bamboes met ver-

fcheide pokken enz:, 'er aan.

5 Vertoond hy een van die Zee-pokken

o^ Tulpen y zoo als men die met 't

vergroot- glas ziet. Zyiswit, en
held na de Amethift-verwe.

4 Vertoond hy die van binnen.

j- en 6. Een Braziliaanfche Dubblet, als

een Poffer , of Quaker , met 1 1 a

12 ribben, en ter linker hand vier

tanden hebbende, wel zoo kloek

als de Concba Veneris , of de Fenus-
Schelp met hair , by Rumphius Fol.

If8. in de Plaat XLVIII. N°. 7.

te zien. Dog deze tanden der .S;«-

ftliaanfche Venus-Schdp , zyn vry

dikker, en ftaan verder vaneen.

7 Nocmd hy een Indifcbe Dubblet. Zy
III. Deel.

No.
is van fatzoen als een Japanfche
A/iï?- Dubblet, waar mede de Ja-
par.ders fpcelen ; zy is boven op
wit } dog de heele Schelp over-

dwars gekamelot. Dat zich zeer

fraey vertoond.

8 Een Braziliaanfche groote Poffer of
^laker, met fyne en groove rib-

ben. Zy is van groote als een

hand-palm , van vervv wit , en trekt

na 't geel , en ook wel na 't don-
ker.

p De zelve óp een andre wyze vertoond.

10 Een Ambonfche Dubblet , zynde een

zoort van St. Jacobs Schelpen ,

byna als een Konings-mantcl.

1

1

Schynd my toe te zyn een \v'\x. Blaasje

met zwarte llreepen of banden.
I z Een Bontemantclf die tufTchen de dik-

ke ribben in onder 4, in 't midden

f , daar na 6 , en dan weer f Pur-
pre knobbels heeft. Zy komt uit

Brazyl^ en daar zyn 'er z af, in 't

Cabinet des groot Hertogs van
Tofcanen.

1
3 Een Indijcb Horentjc > dog eigentlyk

een Weft-Lidijch , komende van
jirguin. 't Is glad , met banden
'er over , dik van Lip, en by de
Liefhebbers bekend.

14 Is eenHoorntjealseeny^/if/iè-^fl/'/V, van
groote als ecngeele üoyeroi Slekke

Hoorn. Het is van een Vleefch-

verwe, trekkende na dengeele.

if Gelykt cenwitte Porcellana.

ló Een zeldzame Hoorn , na een omge-
rold blad gclykende. Zynde vol

dwars-banden, en van binnen wyd
open.

17 Een Hoorn byi^a als een Dadel , wyd
van mond , met drie ryen van Ca-
ftanie-bruine vlekken 'er op.

1 8 Een Doyer , of Slekke - Hoorn , vol

ftreepen van agteren na boven of
na voren over de geheele Hoorn
loopende. Van binnen is hyVio-
let-verwig.

19 Een Fenus-Hoorn , van fatzoen na een

Vleefch - Hoorn gelykende ; dog
meert wit en helder van verwe.

20 Een andre /-^i?«?/j^-Hoorn , die van ag-

ter, een top heeft, en vol bruine

ne vlekken over 't lyf, en ook vol

fyne ruit-ftreepcn is.

zi Een Jmtricaanze witte Porcellana.

zz Een kleen Trompetje , van fatzoen als

een Soompje , dog vol fyne banden

door malkanderen.

zj Is een Jmbonfche Dubblet met dikke

ribben en bruine vlekken, dieros-

vcrwig zyn
,
gekarteld.

14 Een gemeene Ambonfche Strik-Düh-

blet.

Bbbb 2f Een
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zf Een zeldzaam kleen Hoorntje met ;

a 4 reyen knobbelen , eu met een

zeer kleenen mond.

16 Een zeldzame Datfel van binnen wit

,

en van buiten met 3 reyen witte

vlekken geteekend.

27 fDe Papoefcbe Oefter ; dog eigentlyk

28 \ den verkeerden haffcl , aan beide

zyne zyden vertoond.

2p Gelykt een zoort van IVolkhoorns te

zyn.

30 Een zc]dzame hdifche Dadclvolzvrar-

te ilippels op een witten grond.

I TEcn Tnyt-Skk mee een wyden ronden

3^
^ bek, aan wcderzyden vertoond.

323 ƒEen andre dito, maar vol bruine Crt-

34 L mclot-vlammen over 't' geheel lyf,

op een witten grond. Zy werd

aan wederzyden vertoond.

35- Een gemeene kleene Patella^ van bui-

ten vol ribben.

36 Een lichte Cilinder, van fatzoen byna

als de Orangie Admiraal , daar

hy ook wel na gelykt, zynde me-

de met Appelbloezeme verw , en

met zwarte dwars - fchrapjens

bands-wyze geteekend.

17 Een Hoorn, byna even eens van fat-

zoen , als de verkeerde Hoorn , heb-

bende van binnen twee tanden in

een wyden langwerpigen mond.

38 Is een zeer fraejt Hoorn, zynde de

jichaat -trompet , vol fyne zwarte

dwars-banden op een wit-agtigen

grond , en met kleene bruine vlek-

ken bezaeid.

39 Een uitmuntend fraeye, en zeer lichte

Cbrizant , of Harp , van de lever-

verwige en fraeiile zoort.

40 ^tx\zooxX.vvi\ Zilver-Ovens, hebben-

de agt reyen met knobbels.

41 Een Tol , wit van grond , met ver-

fcheide dwars-ribben , en hier en

daar met bruine vlekken.

41 Een zoort van Buykjcns , of Bezoars

met vlekken , dog deze is Afch-

vcrwig, en wyd van mond.

43 EenSteene Slangetje, oi IVormkens.

44 Witte Zee-Ster, Zce-appels-wyze.

4f Een onbekend Hoorntjc , zegt hy ,

dog 't is óeNeptanus- Schacht. By
andre onder de Venus- Hoornen
gerteld.

46 Een zeldzame zoort van een Pojl - Ho-
rentje.

47 Een groote diergelyk j dog zeer zeld-

zame Hoorn , zynde als een groo-

te en dikke Poft-Hoorn , met veel

dwars-bandcn of verdeelingen. Zy
is my onbekend.

In 't vierde Hoofdftuk field hyecnvra-

ge voor , of deze Hoornkens wel zoo net

in Prent gebragt zyn , als zy in de nature

voortgcteeld zyn.

In 't vyfde vrnagthy, of de Hoornkens
tanden en oogen hebben.

Verder handelt hy niet alleen over ver-

fcheide zaken tot de vooiteeling der

Hoornkens , maar ook tot die van deze

en gene Infefta , of ingekorvene Dicr-

kens, mitsgaders ook tot andre Pbilofo-

phifchc zaaken, hunne betrekking heb-

bende, en voor al ook tot die Dierkcns,

die men met het vergroot-glas zien moet.

N°.
I De groote JVe(l-Indifche Lap-Hoorn,

met veel knobbels ugter.

z Een dito, minder geknobbeld.

3 Een ongcmcene groote Petooi, als een
• Soldaat, van de helft af, en vorder

na beneden toe, met grooteknob-
bel-banden, die opiekerbogt ver-

kleenen. Een Indifcbe \ dog my
onbekend.

Wanneer nu alle deze a^^'ten , na af-

trekking voor af van die Hmn^ï'-, die hy
van onder en van boven vertoond , eens

optrekke, zoo geeft hy ons eigentlyk in

't geheel maar vyf hondert en vyfthicn

verl'cheidene zoorten op , dat al vry veel

is i maar onder welke echter geen een

Hoofdftuk, dnt uitfteekt, ofby de Lief-

hebbers daar voor bekend ilaat, vinde.

Ook wenfchte ik , dat hy deze en ge-

ne Hoorns wat netter en uitvoeriger be-

fchreven, en dat hy ook de Schelpen en
Hoorns ieder alleen gefteld had.

Hy haald in dit zyn Werk ook denaa-

men van deze en gene Liefhebber in //<«-

Hen , en elders , die fraeje Cabinctten toen

bezeten, en zig met die Liefhebberyver-

luftigt hebben, aan , noemende deze na-

volgende op , en daar onder verfcheide

groote Mannen meldende, als:

Doeter Vormius , of

Holland.

lan der Vorm in

In het Edel Huis der Caïceohrii te Boa-
lognien , en daar na bezeten door Al-

drovandas , en den Marquisi

Ftrdinand Cafpi , te

Boulognien.

Jacob Zanö , een Kruid-kundige.

Den Grave Caprara.

Hierony}nus Formio.

Mufcardus., te Ferona.

Septalianus , te Milanen.

Fincent.yhianus, te Florence.

Cof.
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tlofntus Roferminus , te Pifa.

Dl Nemichemont , tot Parys.

Camillus Pkbi^ te Ancona.

Den Prince Pamphylio , tot St. Paii&as^

te Romen.

Petrus Beïlorius^ te Romen.

De Princen Peretti , en daar nk de Prins

Sabelli , te Romen.

jtumfiyn Scilla^ te Romen.

Den Ridder Corvenius , te Romen , en
daar na de Jonge Hertog i;^» Strozza

,

X,eo genaamd.

jSndreas Bonvicinus f

jtntomus Magmnus
\ te Romen,

j/ttfiacbius Divinus"^.

Francifcus Gallus L

TitnVnns Firginius Urfinus , en ''

daar na denMarquis Vigilius
\

SpAd<i.^,^^^^^i^\^i^txUrhanui^ te Romen.
Róccius. En in 't Roomfch

j

Collegiez'^«A»f^(?r«^,waar
[^

by wy nog voegen ;

D: Phhettus , te Napels.

Francifcus Maria Miconi, te Genua.

Den Ridder Balthazar Sozzifanes , te

Pijlorium.

De Neve van den Cardinaal Gualtêri.

De Hertog 'ua« ^^w» had 7 Kamers
met zeldzaamheden , en daar onder 'er

ccn met Hoornkens.

Joh: Fred: Spoor. Boekverkoper te Straats-

burg.

fbilip Spener , te Leypjicb.

Een Edele zeer geleerde , zeer Taalkun-
dige, en vermaarde Z)^7»f, tot Leypjicb.

Tbeopbilus Kahl. tot fVratiJlauw.

De groot Hertog van Tofcanen , Co/mus
de III, die Ao. lóS'z. een zeer fraey
Cabinet met Hoornkens enz:, door de
oude Heer Rimphins na Amfterdam ge-
zonden

,
gekogt heeft.

Na dezen Bonannus , en meer andre
befchryvingen over de Zee Hoornkens

,
kwam A°. i/of. De Ambonfcbe Rariteit-
kamer van de Heer, Georgius Everhardus
Rumpbins, na 's Mans dood falzoo hy Ao.
1701. den 1

5 Juny overleden is) in 't licht.

Dit is het allcrbeile Werk , dat tot nog
toe over die ftofFe gefchreven , en waar
in alles zeer net verhandeld , en byzon-
der wel afgebeeld is.

Ondel-tuflchen heeft ook zeker Engels-
man (zoo my dunkt, Bradivardgemumd)
overeenige, dog zeerweynige, Hoorens
(die hy ook afgebeeld heeft) gefchreven}
dog daar heeft men al mede niet veel aan.

A°. 1706. Heeft de Heer Leviniis Vin-
cent tot Haarlem in zyn Wónder-Toneel
der Nature mede over de Zee- Hoornkens
gefchreven, een Werk, dat mede zynen
Lof verdiend j dog dat door den Autheur.,
die zoo grooten Schat van alles bezit

,
ongemeen zou konnen verbetert werden
indien men alle de Platen , daar toe ver-
eifcht, of die van zyne uitmuntende (luk-
ken alleen, maar daarbyhadde.

A°. 1708. WcekJok-.Jac: Bajer ^Philos:
13 Med: DoSlor., en Profeffur der Genees-
kunde tot Altdorf, van wegen de Repu-
blycq van Neurenberg , in die laatfte. Stad
een Werkje in Quarto laten drukken,
waar in Jiy over zeldzame opgegrave din-
gen in 't Noorden , en onder andre over
eenigc daar onder gevondene verfreende
Hoorns, Schelpen, enz: gefchreven heeft
(een teekeh, dat zy daar al mede vallen)
waar van hy 'er ook zes plaaten heeft by-
gevoegd > dog dit Werk is van weinig
belang. Van diergelyken aard j dog on-
gelyk fraejer, is 't Werk van de Heer
Scheuchzerus , A». 1 72 3 . gedrukt , en meeft
over verfteende dingen gaande.

Ook fpreekt men van Joh: Georg: Lieh-
knegt, als een groot Liefhebber in Duits-
land.

Bbbb z DER.
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DERTIENDE HOOFDSTUK»

*T\E Indifche, als mede de Hollandze ö/ Europeïfche verdre Liefhebbers^ Amfter-

-Z-' damze, Delfcze, Haarlemze, Haagze, Rotterdamze,Dordrechtze, Zeeuw-

ze en Zwolze Liefhebbers. Zeldzame Horens va» de Heer Wybers. Zeld-

zame van de Heer Schynvoet. Ongemeene jlukken van de Heef Groen. Jls mede va»

de Heer Schoc. De Heer Seba. En van de Heer Schuyt. Frucje Horens van de

Heer Vincent. Jls ook byzonder van den Heer Auditeur de la Faillie. Die van de

Heer Kio-oelaar. En v^n de Heer Segveld. f^an de Heer Bart , en van de Heer de

Ia Fa[\\i°!ot Delfc , die van de Heer Bloem. Fan de Heer van Segwaart. Fan de

Hea de Koning. En van de Mejfrs: Vervel en Crena. Onder ivelke Liefhebbas de

zeldziiamfie Jlukken berujlen. Fraeje Jlukken ^ by den Schryver alken te vinden.

De
Indifche r

N de voorlcdene Eeuw had men veel

Liefhebbers , zoo in Lndien , als in

Holland^ die in deze Eeuw nog mer-

kelyk toegenomen zyn.

Den oudfte Liefhebber 'm Indien^ dien

ik kenne, was den ouden Heer i^w/K/^/w,

en naderhand zyn Zoon , de Heer Panlus

Juguflus Rumphius ; dog de ouden Heer

begon daar al in , zoo ras hy in Indien

kwam, te weten van A°. i(5ff.

Juffr. Zara Croezen , Huisvrouw van

D. Brouiverius.

Vrouw Catharina van Hoogeveen, Ge-

malin van de Heer Robbert Padbrugge ^ in

zyn leven buiten-gemeen Raad van Indien,

en Landvoogd van y/wzi-ö/w^, dieA°. 1683

begon te Liefhebberen. •

Matthys Molkman, Opper-wondheeler in

Amboina , die ontrent de zelve tyd be-

gon; maar die in den brand van Amboina

A°. 1685. 1687, gelyk ook de oude Heer

Rumphius, een Schat van zeldzame (tuk-

ken verlooren heeft.

D: Cornelius van der Sluis , Bedienaar des

GoddelykenM'oorts. aldaar,die een fraeyCabi-

net bezat , en ontrent deze ryd mede begon.

A°. 1686. Kwam ik dair , en heb ze-

dert die tyd tot Ao. 1696. twee ongemee-

ne fraeje Cabinetten verzameld, waarby

naderhand, by myn tweede togt na /«^//ë«

A°. 1705". nog een vry grootcr Cabinet

gevolgd, dat A°. 1714. door my overge-

bragt , en waar van een zeer groot deel

aangehaald is.

De Heer Pieter RoofeUar , begon on-

trent Ao. 1686, dog heeft naderhand,

Landvoogd van Ter;;»/? geworden zynde,

Gelegenheid gehad , om zyn Cabinet zoo

merkelyk te verbetcren,dat zeker Schipper

(zoo zyn Ed: my zelfop zekere tyd zeide)

thien duizendGuldcns te vergeefs daar voor

geboden heeft j dog ik heb dat noit gezien.

De Ed: Heer Jobannes Pbilippus Sip-

ntany nia buiten-gemeen Raad van India
^

en oud Landvoogd van Macajfar, begon
ontrent Ao. 1694 a i6pf. vertrok kort

daar na met een fraey Cabinet na Holland,

en kwam eenige Jaaren 'er na als Onder-
koopman weder uit

,
^hbende zederc

dien tyd verfcheide Cabinere^' "frgaderd

;

dog die zyn Ed; meeft aan deze en gene

Heeren op Batavia , en voor al aan den
Opper- Landvoogd van Indien , de Heer
Joh van Hoorn, vereerd heeft i

Daniel van Loenert-, Onderkoopman

,

in Amboina, begon ontrent 1704 a i70f

,

en had een van de fraey ftc Cabinetten
,

die ik oit gezien heb > en onder andre

twee Orangie Admiraals , daar alle andre,
die ik oit zag, niets by zyn, zooheerlyk
waren zy van glans , en zoo fterk en leven-

dig van Appelbloezem. Hy is, nu eeni-

ge Jaaren geleden overleden.

Johan Frederik Meyer , een Boekhouder,
begon Ao. \-jo^'m-jz6, by welken ik zeer

fraeje Hukken in Amboina gezien hebbe.
Mevrouw Zara Aletta van Ginege ,

Wed: van de Heer Nicolaas Scbaghea

,

in zyn leven buiten-gemeen Raad van /»-

dien, en Landvoogd \'an Amboina. Deze
Mevrouw heeft een zeer fraey Cabinet
gehad, waar in twee Wentel-trappen wa-
ren , die met het Cabinet naderJiand in
handen van de Heer Wouter Falkenier

,

Bewindhebber der Onjl- Indifche Maat-
fchappy tot Amflerdam , geraakt zyn ,

alwaardatCabinctA". 1704. gezien hcbbe.

De Ed: Hr. Adriaan van der Stel, Extra-
ordinaris Raad v^rxLidiën, en Landvoogd
van Amboina. Deze Heer had uitnemend
veel, en zeer fraey goed.

De Heer Helmolt , Geheimfchryver van
de Raad van Juftitie tot Batavia , die*

een fraey Cabinet had , waar van wy in

't vervolg iet naders zullen zeggen. Zyn
goedje is lol Amflerdam verkogt, endaar
onder zyn twee Wentel-trappen geweeft.

De VicerAbraham deDekker,Sche\>er\ toe

Bata-
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peifche

verdre

Liefheb'

bers.

Bata-via , heeft een fraey Cabinet •, dat daar

nog is; dogzyiiEd: isA". I7ii overleden.

De Heer Johan Jdolf Meentzen , ge-

wezen Schepen tot yjVïtóT/a , hadA". 171 z

een fraey Cabinet je, en vertrok daarme-
de Aq' 171 4 na 't Faderland ^ alwaar hy

tot Enkhuizen overleden is.

De grootlle Liefhebber van Indien
,

die zoo veel alleen , als alle de andre ce

zamen, nog bezit, hócHcer P/eter /^Fy-

bers ^ oud-Schepen tot Batavia , dien ik

Ao. 171 2 leerde kennen j en daarik een on-

gemeen groot en fraey Cabinet gezien heb

DeHol- I'i Holland^ Zeeland^ en elders heeft men
landfche, mede veel fraeje Liefhebbers al vanouds ge-
of Euro- j,jj_ j]j 2al ze yder onder hunne Steden

noemen.
Gely k Amfïerdam de grootje derHolland-

fcbe Steden is , aizoo heeft men van ouds her

daar ook veel groote Liefhebbers gehad.

Den Aits Swammerdam bezat ontrent

het midden der voorledene eeuw een fraey

Cabinet.

De Heeren (Kattenburg.

Folkerts , die veel Hoorns
door Savry in Plaat liet

f brengen.

\Ovens^ eenKonft-Schilder,

Amfter- De Heer Borgermeefter Nicola :s JVitzen.
damfche j)g Heer Jonas IVitzen

.,
Geheimichryver.

Nog een Heer Majoor Witzen.

nc Heer Blaeuw, Geheimfchryver.

De Heer Hermanus van der Burg , een

Drogift.

De Heer Mr. Gerhrant Pancras , Borger-

meefter, en Bewindhebber, der

Oo/?-/«fl';Maatfchappy , wiens

Cabinet den 20. Maart 1726.

aldaar op 't Oude Heeren
Logement verkogt is.

De Heer Wouter Valkenier , Bewindheb-
ber der Oö/?-/«^; Maat Ichappy.

JuflFr: Petronclla de la Court , Wed; \'an

de Heer Adam Ocrtmans.

De Heer ProfcfTr. Ruys.

De Heer Simon Schynvoet , die biven
allen in kennis, en in 't bezit van fraeje

ftukken aldaar uitlleekt, behalven dat zyn

E. een ongemenen Schat van kennis ontrent

veel andre zaaken ( waar van veel Proef-

ftukken daar , en elders , bekend zyn) bezit.

De Heer Roeters.

De Heeren Fcytema's^ Gebroeders.

De Heer Jok de Jong.

Alle deze Heeren (van welke ik nu nog
maar de Heer Ruys^ en deWetr Schynvoel

in 't leven kenne) hebben ongcmeene
fraeje Cabinetten bezeten, van welke ik

'er geen weet , dat aldaar by dat van de

Heer Schynvoet te vergelyken is.

In de later tyd, en in deze Eeuw, zyn
'er nog meer andre Liefhebbers bygeko-
men , die mede zeer fraeje Cabinetten nu
nog hebben. Deze zyn de navolgende

:

De Heeren Jacob Elias Schot.

M'^arnnr Groen
,

Albertus Seba^

Joannes Luder , A°. 17IP.
overleden; dog vervangcrf
door zyn Zoonen,dcMe(rrs.
Arnold , en Henrik Luder.

N: Jen Cate.

N: De Haan.

Chriftoffel Beudiker
.^ die groo-

te en nette Liefhebber, zoo
daarin, als in de Penning-
kunde.

Balthazar Schaid.,eewYiro^Vi,

JV: Renner.

Hendrik Oortmans.

Phtlip van der Poorte.

N: leroede.

Pieter van den Heuvel.
Ook is my onlangs door een Zeeuws

Heer van veel aanzien ge? egt , dat de
Heer Wefterveen.y Advocaat der Ovft-ln-
difche Maatfchappy , mede een Liefheb-
ber geworden , en bezitter van een zeer
fraejen H entel-trap is.

Alle deze Heeren bezitten mede Cabi-
netten, waar van ik 'er verfcheide gezien
hebbe, moetende bekennen, datikbyde
Heeren Schut, Groen., en Seba ongemec-
ne fraeje ftukken , die my zeer veel ge-
noegen gegeven hebben , befchoude.

By alle deze moet ik als een Liefheb-
ber ook noemen Joannes Ros , eenige
Schoonmaker der Hoornkens tot Jmjitr-
darn., en die dat ook weert adeloos doet.

Tot Delft had men in de voorledene Delftzt,

Eeuw, de

Heeren AL- Kamerling.

N: de la Fallie, Hoofd-Officier,
een zeer groot Liefhebber

Hendrik d'/lcquet^ Borgermeefter,
en Arts.

N: 'sGravezandc.

Deze Heeren hebben ongcmeene Cabi-
netten bezeten , en nu kenne ik daar al-

leen nog maar de Heer Corneiis de la Fallief

Oud-Schepen.
Dog wat dien Heer bezit , weie ik

niet, dan alleen , dat zyn Ld: zeer fraey

goed heeft , waar van ik eenige uitmun-
tende ftukken gezien heb.

Tot Hiaylem kenne ik alleen den alom Haar-

vermaarden Heer Lcvinus Vincent, die al
^'^f"^'^'

in de voorledene Eeuw , tot Amfterdam
toen woonende, begon, en die alleen zoo
veel bezit, dat men by een groote menig-
te van Liefhebbers de vierde part niet

vind Ook heeft dien Heer ongcmeene
fchoone en uitmuntende ftukken , behal-

ven dat hy een ganfcheZee van Viftchen,

Dieren, enz: in fleften met vochten, een
weergadeloos Cabinet met Capellen , en
ingekorvene Dierkens , en een oneindi-
gen Schat van veel andere zeldzaa'nhedea

Bbbb
j bezit}
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Haagïe.

bezit, die men by niemand, danby Hem
alleen , vind , dac ook de reden is , dal

veel Vorften , en Grooten der Wereld,

zig verwterdigt hebben het zelve te gaan

•bezien, gelyk zyook, niet zonder verba-

zing en groot genoegen over 's Mans on-

vermoeiiïen , en onvergelykelykcn yver,

mitsgaders over zyn netheid m alles , te

rug gekeerd zyn.

Hier plagt ook de Heer d'Orville te

zyn } dog die is overleden.

Ook is 'er een Heer Baars ^ die fraeje

dingen verzameld; dog zyne Liefhebbery

(zoo my bericht is ) gaat meeft over zeld-

zame Vogels, Infetla^ en ook ten deelen

over Zee-Hoornkcns.

In 'j Gravmhage had men vanouds ver-

fcheide Heeren, als:

DeHeeren, Benjamin Fagel, Raadsheer in

den Hove van Holland.

Defmarets., Opziender van 's

Konings Hoven.

Welke beide Heci en zeer fraeje Cabi-

netten bezeten hebben.

Nu heeft men daar,

De Heeren
,
Johan Bernard de la FaJie

,

Auditeur van de Kamer
van Reekening.

Franfois Kiggelaar , Com-
mies ter Secretarye van

den Heer van Beaumont j

dog die ons in hctjaar 17 zj-

ontvallen is.

JobanvanSegveld, Bewind-

hebber der Wefi- Indifcbc

Maatfchappy.

JacobBart, ook ijzf over-

leden.

De Cabinetten van deze Heeren heb ik

gezien, die alle zeer fraey zyn ; maar de

Heer de la Fallie munt verre boven deze,

en boven veelandre, in 't getal, en in de

fraeje zoorten, uitj hoewel die twee vol-

gende Heeren verfcheide Hukken bezit-

ten , die ik by geen andre Liefhebbers

gezien hebbe , en wel voornamclyk de

Heer van Segveld.

Naderhand is my door deze en gene

Liefhebbers bericht, dat hierzedert nog

zouden bygekomen zyn.

De Hoog Ed: Heer, Johan Hendrik van

Wa(fcnaar , Heere van Wajfenaar , Ob-

dam., &c. &c. Sec.

De Heer N: van Aarjfen , van Hooger-

beide. Heer van ^osAo/, &c. 6cc &c.

De Heer , Mr. Johan van der Burg
,

beroemd Advocaat.

Dog van deze Heeren (welke ik vaft

flelle , dat ongemeene fraeje Cabinetten

bezitten) heb ik noit iets gezien , ende

kan derhalven van haar Edelheden zeld-

zaamheden (welke ik , by myne vcrhuy-

zing tegen May iyt6. by deze of gene

gelegenheid nog wel eens hope te zullen

De Heer
De Heer

zien) in 't geheel niet oordeelenj dart dat

alleen zeggen kan van een voornaam Lief-

hebber, en zeer aanzienelyk Heer \n Zee-

land gehoord te hebben , d:\t de Heer en
Mr. van der Burg een zeer fraeje H entel'

/nj/),welkezynEd: ook gezien hadde,bezit.

Ook kenne ik daar als een Liefhebber,
die ze ook fchoonrnaken kan , .Vlonfr.

Goske , een Beeldhouwer of Beeldgieter j

dog wat Hy bezit , wete ik niet j maar
heb hierlanze Mortelen gezien, die hy on-
gemeen fraey fchoongemaakt had.

Te Rotterdam is de oudlle Liefhebber.

ï^tWtzx N:Scholte, Arts.

De Heer N: Griffit , een Drogifl: , nog
levende, A°. 1744. en toen 86.

Jaaren oud , en zeer goed kenner.

Den Heer A^; Z,«/«f« , ArtSj die een fraey

Cabinet heeft.

De Heer N: Bloem-, Cafteleyn opdeAd-
miraliteyts Werf.
N: Kuyk van Mierop.

HenrikvanRaat, Diogift, on-

trent de groote Markt.

Tot Hoorn had men van ouds den Konft-
Schilder, ''Vv.v
De Heer A''.- Bronkhorft. ^**^'\

De Heer van Sugtelen , Borgermeefter
,

die een fraey Cabinctje had, 't

geen nu de Heer Beudihr (zoo
men my gezegc heefc ) bezit.

Te Dordrecht heeft men zes Liefheb-

bers, die yder mede een Cabinet bezit-

ten , waar in men al verfcheide Hukken
ontmoet , die zeldzaam , fraey , en zoó
ongemeen zyn, dat men die by geen an-

dre Liefhebbers vind. Deze zyn;

De Heer Bartholomeus van Seg'Vüaard, in

den Oudraad, Schepen, mitsga-

ders Dntfungerdcr Verponding,

&c. Dezen Heer heeft het groot-

fte j en een zeer fraey Cabinet.

De Heef Karel Bucbart Voet , Konft-
Schilder , en Commies ter Re-
cherche alhier. Dezen Heer
heeft mede een fraey Cabinet
van Hoornen en Schelpen , en
nog een ander van d'/^/Vr/fl»(//<r/&«

ingekorvene Dicrkens , zoo
keurlyk net verzameld , en op-

gezet , dat hy daar in zyn weer-

gae niet heeft > gelyk mede niet

in het afteekenen van de Hief'

landze Rupzcn , Popjens , en
Capellekens, met een zeer net-

te Befchryving 'er by ; eenKo-
ninklyk Werk, enweerdigom
van alle keurlyke Liefhebbers

gezien te werden -, behalvcn dat

dien Heer ook twee groote kaf-

fen met veel flefTen vol Gedier-

ten in vogten, en met Vogels,,

die zeer fraey zyn , als ook veel

fraeje Mineraalen bezit.

De

Rotter-

dam ze.

Hoornze

Dord*
rechtze.
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De Heer Willem de Koning. '

Deze Heer heeft ook een zeer goed

Cabinet van .Hoorns, en Schelpen, waar

onder fraeje Hukken , en zommige zyn

,

die niemand, datikwete, heeft.

. Ook hectc hy een fraey Cabinetje van

We II-Indifche Shv.gcn^ Vogels, enz:, in

flcflen, dat verdiend van Liefhebbers ge-

zien te werden.

De Heer Jutoni Fervel ^ Apotheker,

heeft een fraey Cabinet, en, na de korte

tyd , dat zyn H-: 'er is aangeweeft , be-

zit hy eenige ftukken, die ik by geen een

Liefhebber in Holland gezien heb.

De Heer Philippus Crena , Commies op

't Comptoir van den Heer Ontfangerder

Convoyen en Licenten alhier.

Dezen Heer heeft wel het minfte vanal-

len } dog heeft mede, naden korten tyd

,

dat zyn E: aan deze Liefhebbery geweeft

is , al vry veel goed , waar onder mede
eenige fraeje flukkenzynj doginde Maand
JSiovember heeft hy ons ia 3 Laden, welke

zyn E: eerft bekomen had ,
getoond , waar

onder verfcheide ftukken waren, die geen

LiefhebH>^anhy alleen, bezit.

De lutitltedezer Liefhebbers is de Schry-

ver zelf, die twee fraeje Cabinetjens be-

zit, waar onder veele ftukken zyn , die ver-

dienen van Liefhebbers gezien te werden.

Zyne Liefhebbery begon al A°. i68ö,

in welke tyd hy verfcheide kcurlyke Ca-
binetten bezeren heeft , van welke hy 'er

twee aan twee byzondre Heeren vereerd

heeft, waar in verfcheide ftukken waren
(gelyk wel te denken is) die hy daarnoit

meer gezien heeft.

En alzoo hy nu na den Htige vertrekt,

is hy vervangen door de Heer Joarmes Eu-
genius /^os^,' Arts alhier. Deze Heer ver-

zameld allerley fraeje dingen met veel oor-

deel, en teekend die zeer fraey na 't leven.

Onder deze Liefhebbers doet men iets,
' dat ik niet wete , dat in de andre Steden
gedaan werd , te weten , dat wy ordente-

lyk , de eerlle Woensdag in ieder Maand

,

's Winters ten twee , en 's Somers ten

drie uuren na de middag, by een-komen,
om elkanders Cabinetten, met 't geen daar
ondertuflchen mogtby gekomen zyn, te

zien , en om dan over die Liefhebbery ;

tot verder uitbreiding , en opheldering der
zelve, met malkanderentefpreeken. Een
gezelfchap , onder ons Ao. 1720. in de
Winter ten Huize van de Heer van Seg-

-waart begonnen , en waar in wy veel ge-
noegen vinden, gelyk het ook een klaar

bewys is, dat wy uitdrukkelyk ons Werk
van deze zaak maken. En dit ons ge-
felfchap hebben wy den 4 Augft.Ao. 171}

.

ten Huize voornoemd ook de naam van
de Liefhebbers van Neptunus-Cabinet ge-
geven i om andre Liefhebbers daar toe
mede op te wekken.

Men heeft ook groote Liefhebbers in Zeeu\T
Zeeland^ van welke my deze door zeker fche.

vriend opgegeven zyn.

De Heer Gafpar van Citters , Raadpen-
llonaris van Zeeland.

De Heer Willem van Citters^ Borgemee-
fter , en Bewindhebber der

Oofi-IndifcljeM^atfchappy tot

Middelburg , al waar deze twee
Heeren Gebroeders yder (zoo
my gezegt is) een uitmuntend

V Cabinet, waar in veel zeld-

zame en onbekende ftukken
zyn, bezitten j dog kan daar

van niet oordeelen , alzoo noit

de eere gehad hebbe , om iets

daar van te zien.

De Heer Jntoni van Diihoek , woonende
tot riiffingen., die een zeer
Cabinet (zoo hoore)-, en waar
in veel Zuydlands , en Wejl-
Indifch goed is, heeft ; dog kan
daar over al mede, alzoo daar
noit iets af gezien heb, niet

oordeelen.

Sr. Pieter van den Heuvel, f

Sr. Daniel de Smit. << totMiddelburg.

Sr. Jan de Loovers.
(_

Tot Sivol
.f

'mOveryzel., heeft men nog
twee Liefhebbers te weten,

De Heer Hcnrik Foct
., Borgemeefter, en EnZwol-

PoftmeeftervanOwrr^/, en fcheLief.

Broeder van den bovengemel- ^'^bbers.

den Heer CarelBonchardVoet.

De Heer en Mr, DirkToet, Geméensman
van Swcl , en Zoon van den
boven - gemelden Heer Carel '

BonchardFoet.

Wat deze Heeren bezitten , weet ik
niet; dog weet, dat zy yder een Cabinet
van Hoorns, en Schelpen, hebben.

Daar ziet men nu een Lyftvandevoor-
naamfte Liefhebbers , die ik kenne en die ik

weete, dat 'er in de voorledene Eeuw be-
kend waren , ofdie 'er nu nog in wezen zyn.

Eer ik nu van deze itoffe affcheide,

moet ik nog iets van eenige zeldzame
ftukken , die ik by deze en gene In-

difchCf oï Hierlandjche Liefhebbers
,
ge-

zien heb , zeggen.

Onder de Indifche heeft niemand meer
'

fraeje ftukken bezeten , als de Heer
Landvoogd van dir Stel in Amhoina-, dog
die op te noemen is my onmogclyk ; want
zyn Ed: had Solders vol van allerley zoor-

ten. Hy bezat veel Orangie Admiraals,'

meer andre, die my ontfchotenzyn.
By de Heer Wy'bers , op Batavia , heb

ik A°. 171 3. deze bukken, die fraey wa-
ren, gezien.'o V all u

Een zeldzame gemeen-groote Kntl- Hoorn ; Heer

dog zonder krullen , of takken , met Wybers

drie zwarte en ros-agtige banden , en
met vier a vyf krullen vooraan, zynde
zeer zwaar en dik. De

Zeld-

zame
Hoorns
van de
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De Sjangko , waar van zyn Êd: 'er ver-

fcheidc hadde.

Eenige verkeerde Hoorns , en een met

een Zee-boompje 'er in.

De Orangie Admiraal^ waar van 'er drie

waren, de eenc vry groot j dog doo-

ver, alsdeandre, en geen van alle heel

fraey.

Caap- Hoorns. Van deze waren 'er vier,

een zeer groot , twee redelyk , en de

andre maar matig.

De Opper - Admiraal. Van deze was 'er

een kleene, die goed was.

Twee Beddekens
.,
met ingegroefde vlam-

men , waar van de weerga noit , dan

; by de Heer Schynvoet., en byHttv Ka-

rel Bochard Foet ^
gezien hebbe.

Een zeldzame zoort van zeer witte Lap-

Hüorus.) die noit racergezien heb. Van
deze was 'er een paar.

Een paar Japanfche gladde Orangie dito

,

byna als een zoort, die uliPFeJi- Indien

komen , en die wy de kleene gedoom-
de pVeft- Indifche Lap-Hoorn noemen.

Een paar rofle Babilonijcheitidz-imt Torens

met drie omgangen.

Veel traeje zwart-getakte witte Krulhoorn-

keus.

Een paar zeer fraey ros en wit gekame-

loue Tepelbakken.

Een ongemcene groote fchoone Mufycq-

Hoorn.

Een paar bruine' zeer groote geribde Olie-

Hoorns.

Een groote gcvlerkte dito.

Zes of agt groote en byzonder fraeje Trom-

fetten.

Een paar Goude Lakens van 't Eiland

Binding , veel bruiner , als de onze.

Een uitmuntende OvangicGnemoe-Hoorn

^

zeer lang , en f. aey , een zoort van Ad-

miraals van die Hoorns*

Een Guineefche Toot , fraey groot.

Een zeldzame en knolagtigc Ajax , of

groote Olie-koek.

Van de Olie-koek met Corinthen , ofKren-

ten een fiaey groot paar.

Vyf l-Fefi - Indifche fraeje geribde Storm-

boeden.

Een van dito zoort, zeer glad.

Verfcheide Schouten- bynacht , die zeer fraey

waren.

Verfcheide fraeje gebandeerde Harts-

Hooms met banden.

Een weergadelooze baftaard - Purper-

Hoorn uit het roode Meir , die zeer

groot was.

Een Orangie zeer fraeje Arabifche Letter.

Een zeer groote , dogbefchadigde, PTen-

tel-Trap.

Een kleen Jokje., o£ ^^evers-SpoeliJe , en

nog een recht fraey groot van deze zoort.

Twee ongemcene groote Compas-Schelpen.

Een paar fchoone hoog-roodiC Dubbletten^

van gedaante als de Landfchapjens , of
Griekfche A Dabbletten^ met overlang-

ze groeven , vallende in Mocha ; dog
dit fchynd my toe de Adama Diibbkt
te zyn , dat een licht-rood Poffertje is.

Een paar Violette gladde dito, eveneens
van gedaante.

Een paar geele zeer lange zeldzame Mof-
felen^ met een bruin ovaal 'er op.

Een paar groote geheel roode Krabben j

dog zwart van rand.

Een buiten-gemecne groote lang-gedoorn<

de Purpre en zeer zeldzame Lazarus"
klap.

De Heer Hehnolt hcefc verfcheide zeld-

zame flukken gehad , die op 't laatft

zullen voorkomen onder yder zoort van

zeldzame Hoorns, en wat Liefhebbers

die al bezitten.

Wat zeldzame flukken, en fraeje Hoorns
de Hceren d''Acquet^ van Sucbtelen y

BlaeWiü , Luder , en JufFr. Oortmans ^

gehad hebben, kan men uit hunne Ca-
talogi, volgens welkedie verkogtzyn,

zien.

Ao. 1720. Hebbe onder de Hódrnkens
en Schelpen , van die groote kenner en

uitmuntende Liefhebber, étViecr Schyn-

voet ^ deze ongemeen fraey gevonden:

HOORNS.
De Opper - Admiraal , by Rtimph: op de

Plaat der Admiraals by Letter B. deze

is matig groot.

De Admiraal^ by Letter C. te zien , en

zeer groot.

Een andie dito. Deze is de kleenfte.

De Admiraal van Oma , of de M^ejl- Indi-

fche Admiraal.

Drie Fice-Admiraaltjes. 1

Een Schout by nacht.

Eenige zwarte Harts-Hoorns met banden.

Een zeer groote uitmuntende Neptunus'

Schacht., de grootlte , die ik oit zag,

en wel een fpan lang.

Een fraeje groote Arke Ncachs.

De verkeerde gevlamdeX/yz-i/oor», een

paar.

De Kraal-Nai'Jilus , of 't Kraal-Doeken-

Huyfjc.

De gemarmelde ftompe appelagtige en

leververwige Triton oi Trompet.

Een wit-agtige dito.

Verfcheide Sjangko's^ en de Eyer-neft 'er

van; als ook een zeer kleene dito, g

Verfcheide Ferkens- Snuiten. '.

Verfcheide groote en kleene Kemphaanen.

De graeuwc IVejl-Indifche Moor.

Een zeer zeldzame Hoorn met veel digte

rofle banden op een geel-agtige grond

,

byna als een Vleermiiys ; een ongemeen

lluki en, zoomeine, d'Orangie-vlag

genaamd , dog hebbe een diergelyk by

de Heer Seba gezien.

Twee

Als oorc

van Je

Heer
Schyn-

voet.
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Twee zeldzame Hoorns met groote in

I<eivjngcn, welke ik niet kcnne.
Een igc ^/^"efi- Indifcbe Hoorns , als die men

by de Heer Rimphiui op de Plant der

yJdmiraals , ofop de Plaat N °. XXXIV.
by de Letter K. ziet, zynde een zoort
van yichaat- Horens.

Een witte ros-gemarmcrdebuiten-gemee-
ne groote , en zeer fracje Jepdbak

,

diergelyke ik noit meer gezien heb.

Verichcide andre zeldzame Tepelbukken
van allei Icy zoort.

Vedcheide zeer [choone Guineefche Tooien.

Een ongemeene Ichoone en zeer groote
dubblc Paus- kroon j met een byzondren
witten grond.

Een ongemeene dito, met foode| druppen.
Een fraeje en vry groote Jrgus.
Vericheide fraeje PFeJi-Indifcbe klimmen-

de Lectiiven.

Drie buiten-gemeene zeldzame Navels
,

of fVeivel- Hoorns.

Een a twee Bczoars of Bsddekens , met
gladde vlammen.

Een dito, met ingegroefde vlammen.
Een C:ret-^iS0n.

Turks P^l"., tweeftuks.

Vericheide fraeie geele Boter-'weggcHi

Een onvcrgelykeiyk groote Soldaat.

Twee Paarlemoer- Hoorns , de grootfte
,

die ik oit zag, en uit het Cabinet van
de Heer Swammerdam, hebbende yder
honderd Gulden van fnyden gekoft.

Twee zeer groote en fiacy-gefnede bonte
Knobbel-Hoorns , oiMata-Boelans.

Een groot, twee kleene Staaten- Vlaggetjes.

Verfcheide heerlyke gefnedene Beeltenif-

fen w^v\ BelkÏH.

Twee Cameul-Hoorns.

Een Spocltje, 't eerlle, dat hier te Lande
bekend is geworden.

Vericheide Wefi - Indifche getakte fraeje

kleene Lap- Hoorns.
Een byzonder groote Appelbloefleme

Moerbey.

De Orangie Podagra's.

Verfcheide klttncDuivels-klacuwtjes.

Een paar Orangie-agtige Spookjes.

T)e grootewilieHi/pelyCen ongemeen ftuk.

Twee zeer groote witte Napjens.

Verfcheide groote Italiaanjche Rood-ge-
Itippelde Vloertjes.

Een zeer ichoon Napje , van buiten Oran-
gie, van binnen Paarlemoer.

Verfcheidefchoone Maan-Hoorns , Doyers.

Vericheide fchoone Bagyne Drollen van
allerley zoort.

Een a twee IVefier-Midas Ooren.

Velerley fraeje Brandarijfen , ook 't wit
Scorpioentje.

Een paar kleene Tootjens wit van grond

,

met een breeden , en een zeer fmallen

geelen band, waarvandewecr-gabyde
Hceren Fincent , en Groen , dog met
III. Deel.

een weinig verandering
, gezien

, eri
-

^
waar van ook een paar heb.

Een Cartagienfcbe Lik - Hoorn ^ of Klip^
klever., zeljzaam , en alleen by deze
Heer, de Heer Seba., en de Heer Ko"
ning, te vinden.

Een paar groene zwart-gebandeerde zeef
fraeje Slekken , die niemand dan dezen
Heer , nevens de Heer van Segivaart , cni

my, (myns wetens) heeft.

Een kleen geel Papedo-Horenken.

SCHELPENvanzynEd:^
De Straat-Davids-Dubblet^ byna als eert

Teljoor^ de grootiie die oit zag.
De Blocd-roode en bleeke Compas-Scheh
/ra;dog kleener, als die van de Heer Sebai

Een Witikelbaak., en een dito op een Ha-
nen-kam.

Neptiinus-Smiyf- Doos.
Een a twee Orangie Lazarus-klappen.
Verfcheide fraeje Venus-Hartjens, een a

twee met roode ftippels.

Twee fraeje geribde groote Schelpen, als

de Tour de Bra.

Orangie St. Jacobs-Scbelpen , met doorn-
kens, twee a drie iluks.

Een zeer groote Goude Tong.
Twee Citroen-geeledito, zeldzaam.
Vericheide CriJ/èn.

Roeters-Diibbletje , in 't midden zeer fraey j
dog my onbekend.

Ongemeene fraej e Landfcbapjens , oiGriek~
ze A Dubbletten.

De rechte Ts-Duhblet twee a drie paar,
en onder de zelve verfcheide kleene ,
die van de andre verfchillen.

Zeer fraeje bonte Mantels , en Wy-tajfen.
Een paar fraeje AVra«/-Z)iJi;;i; Dubbletten.
De gevlamde Paeuwen-kwajl , of de Boon-

Dubblet.

Een Foeiie-Dubblet , donker-Purper.
Vericheide fraeje enkelde en dubble Haa-

nen- kammen.
Een paar Tyger- Dubbletten.

Een a twee zeer fraeje blaeuwe Tour de
Bra's , of Zonnejiraalen.

Ecnige Appelbloczeme, dito.

De geribde Venus-Duhblet volmaakt.

Een andre, die bruin, zeer zeldzaam, er»

fraey, dog my onbekend was.

En veel andre ftukken, myontfchooten,
dog waar van 'er ook veele in 't Werk
van Rumpbius voorkomen , en waa.r

van 'er hier agter nog wel ecnige, ge-

lyk ook van andre Liefhebbers , zui-

len volgen.

By de Heer Groen , zag ik in dat zelVc Ong«i

laar 1720, en ook A». lyiz. dezefrae- ÏJ'""^ ,

n \\ ' nukken

J

jc ftukken. van de

Een Orangie Admiraal. Heer

Een Achaat- Hoorn. Groei^
,

Een kleen ros Fice-Admiraaltje.

Drie geele Tooten met geele geftippelde

banden j een IVed'Indifche zoort

Cccc Twee



ERHAN DELI
IVeJl - Indifche Midas-

5^6
Twee zeldzame

Ooren.

Een AppcMoezemc Kemphain ) defraey-

fte die ik kenne.

Een dito , wat flaeuwcr van Appelbloef-

fem , dog mede zeer levendig.

Verlcheide gladde zeer vreemde "Trompet-

ten^ byna als de Arocze.

Groote diep -ingekeepte rolTe Horens,

byna als AtWefl- Indifche Mooren ^ agter

met vcrfcheide omgieringen.

Twee Gumeejche Tootcn.

Groote Rïng- of Harts-Horens met Ap-

pelbloeüem , en een paar klecne met

iterke banden.

Ecnpaardito, flaeuvv Appelbloeflem.

Een zeer groot, en byzonder fraey, Ita-

liaans t'loeitje.

Een paar gladde ronde zeldzame Spillen.

Twee Ferkens-bekken^ en een fraejei'M,

die onder Appelbloeflem is.

Een groot Beddeken mcc banden , en een

met bedden , die zeldzaam is.

Twee bruine Weft-Indijche Kroon-Horens ^

en een fraeje gecle dito.

Een kleen zeldzaam IFentel-r.aaUje.

Ses Zournpjens met naaden 'er over , en

een met een halven naad.

Twee paar kleene Trompetten met zwarte

ftippels. Twee zeldzame zwarte Slek-

ken.

Een ^Fejl - Tndifche geknobbelde Starm-

hoed. \Lty\zt\dz^me Beddetyk. Eengroot

zeldzaam Buikje.^

Twee Weji - Indifche geribde Casketten.

Een Staaten-Flaggetje. Groote Appel-

bloefleme Aloerbeyen.

Een paar Sjankos. Een fraeje U'eji- Indi-

fche Krul-Horen. Een zeldzaam groen

verkeerd Horentje , en meer van die

zoort.

Twee zeer groote graeuwc zeldzame ver-

keerde Luyt-Horens.

Twee gevlamde kleene dito , dito.

Een Wejl-Indijche geel -gevlekte en ge-

doomde Snippen-bek , van de Heer d'Or-

vilIe.

T wee a drie gedoomde Snippenbekken , by

Rumphins Tab. XXVI. N°. f.te zien.

Twee a dr ie Zuyd-Landze Trompetjens > en

een ongemeene van de Heer d'Orville.

Twee Neptuniis- Schachten. Een fraeje roflc

Moor.

Een geftreeptc Bezoar. Zeer fraeje ge-

fnede Coquiljes.

Twee zeldzame Storm-hoedjens. Verfchei-

de fraeje klimmende Leeuwen.

Fraeje Kemphaanen.

Eengctakte zeldzame Knol.

Een paar Jokjens , of Wever-Spoeltjens.

Een groote, en twee kleene Hafpels.

Een kleen graeuw 7"oo/7> meteenbreeden,

en een kleenen band , en nog een dier-

gelykc i en nog twee paar zoo by de

N G D E H
Heercn Schynvoet en Fincent gezlerJ.

Yeïkhcïdegrooiel'FeJl-IndifcheyJdmiraah.

SCHELPEN van ^yn Ed:
Een ongemeene groote en fraeje Appel-

blocfTeme Tuur de Bra.
Een fchoonc Goude Tong.

Een groote zeer fraeye ros-geteekendc
Quaker.

Twee groote Ts-Dubbletten.

Een kleen Foeli-blad je, 7/^^^/ ofOrangie
van verwe , op een rotsje , een onge-
meen ftuk.

Een zeldzame bruine Compas-Schelp , zon-
der weerga.

Een zeer fraey Citroen -geel Lazarus^
Klap]e.

Een uitmuntende gladde Tyger- Duhblet
',

als dcGriekze A. Dubblct; dog platter.

Een ongemeene fterk- Citroen-gcele A'a-

^cZ-iSf/jf//) met (lompe nagelen} hoeda-
nig eene ook by de Heer Fincent is.

Een drie-dubble, byna als een Compas"
Schelp., mede weergadeloos.

Twee Peul-Dubbletten. I> srootfte Arke
Noachs , die kenne j eivij(|^^een frae-

je dito.

Een zeldzame Eyken- Houts-Dubblet , of
Bid Tenimbar , met fraeje ftraalen 'er

op. Een zeer fraey Huk , een Cedo Nul/i.

By de Heer Jacob Elias Schot hchhe ik Ao. Alsmede

1720. deze ongemeene Ihikkcn gezien. T?"
^^

Een Orangie Admiraal , die uit 't Cabi- scbot.
net van de Heer J'^i-^«f/ gekomen, en
de eerfle is, die hier bekend was. Hjr
is zeer fterk van AppelbloeHem.

Een paar fchoone Neptunus-Schachten.

Een Ibhoone Appelbloefleme Kemphaan.
Een paar Admiraals der Gnemoe - Horens

,

of der Barid-pennen.

Verfcheide groote Kaap- Horens , en die
zeer fchoon geteekend.

Een zeer traeje groote Argus ; en meer
andre van die zelve zoort.

Verfcheide Appelbloefleme geribde Töo-
ten, die ik niet kenne, en niet wetc
meer gezien te hebben.

Een Opper-Admiraal.

Een ros-agtig gracuw bafl:erd JVenlel-

trapje , een ongemeen en zeldzaam ftuk.

Zeer fraeje NaJJowwen.
Een Orangie-ügvge RyJIen-bry-Hoora , of

Sproetje, zeer fraey , en zeldzaam, ja

weergadeloos.

De graeuwe IFeft- Indifche Moor.

Een zoort van ccnXungzgtigStompje ^ van

agteren als een Knol , en met groeven.

Twee paar Griffen.

Tvjee Jokjens, oi fFevers-Spoeltjcns.

Een zeldzame fchoone en groote bruinet,

met veel witte en fraeje bruine blok-

ken 'er in.

Een kleene rechte Goud-Lakenze//i70''»,

byna
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byna alscenblaeuwagtige Hoeader-veder

of Bruinet , zeldzaam.

Een paar zeldzame Babümfche Torens ,

byna leveivervx ig.

Fraeje kleene getakte Lap-Hoorns.

Een leververwige fraeje Arke-Noachs.

Een paar gladde IVeft- Indifcbe Spillen met

tanden.

Een of twee fchoone Guineefche Toeten
,

zeer fraey.

Een paar middelbare groote Spillen.

Eenige fraeje .fi«///>i' , oï Buccheltjcs ^ én

een met een manneken 'er op.

Een uitmuntende Canari met tanden

,

fraey gemarmerd.
Twee paar gevlamde geribde Wefi - Indi-

fcbe Casketten ; dog 't een paar groot

,

en uitmuntend fraey.

Een paar Ifabelle^ oï Ovnv\g\e Naffauwen.
Een paar zeldzame graeuwe verkeerde

Luyt - Hoorns , ot Vygen , vry groot
,

weet niet dat die meer , dan by dezen
Heer, en de Heeren Schynvoet^ Vincent

,

en Groen zyn.

Verfcheid^erkeerde geele Hoorns.

Witcj
'

"fitzers-btoeken^ met korte doorns.

SCHELPEN van zyn Ed:
Verfcheide paaren fraeje Bacaffam - Schel-

pen.

Verfcheide Steen-fcheden.

Twee a drie fraeje gedraeide Hafpels.

Eenigc Peuldnbhletlen.

De Straat- Davtds-Dubblet.

Een uitnemende Orangie Lazarus-Klap.

Ettelykc roode Del Minafche Dubbletten

van D. Adama , zynde een zoort van

roode Pofferkens.

Een zeldzaam gekartileerd ïVafel-Tzer.

Een groote Appelbloezeme Tour de Bra.^

en eenige paaren kleene dito.

Een p:iar groote Navel- Dubbletten
., zeer

zeldzaam met diepe groeven , vallende

op Batavia.

Verfcheide andre van een zoort, die nog
wat anders is.

Een Orangie zeer fchoone Foeli-Dubblet
,

een duim lany;, en twee vingers breed.

Een Appelblocncm en wit geuoornd St.

Jacobs- Schelp]e , als een l'Vy-Tafchje
,

ongemeen , hoedanig een nu de Heer
de la Fallie in den Haag ook bezit , en
A°. 17 17. van my onder andre Dub-
bletten en Hoorns gekogt heeft. Ook
heeft 'er de Heer Seba een. En ( zoo
geloove) de Heer Vincent een dier-

gelyk.

Een groote Tour de Bra , als de gemeene
kleene , of als de Ternataanfcbe L etter-

Schelp -y trekkende wat na den blaeu-

wen.
Ettelyke fchoone Smirnafche St. Jacobs-

Schelpen , Citroen - geel , en met wit
opwerk.

Zeld.

ZEE-HORENKENS. 5^^
Een paar groore Compas- Schepen ; dog

geloove dat deHtci A'/^^c/tüardegiooi-
He heeft.

Een paar bloed-roode dito.

Verfcheide fchoone Goude Tonden.
Veel fchoone bonté Majüels.
Et tel) ke fchoone roode

, groote Orangie
j

en andre, ook eenigc Litroen-geelcóV,
facobs-3chelptn.

De zeldzame witte geribde Fenus-Dub-
blet.

Verlcheide fraeje Ys-Dubbletten.

De Heer Jlbertus Seba heeft mede zeer
fraeje Hoorns, onder welke my voorftaat

j;,n-,e
deze zeldzame ftukken A°. i7zo.en 17Z4. Hoorns
gezien te hebben : van de

De Orangie Admiraal van de Heer d'Or- ^^^''

ville voor óo gulde ingekogt j dog nu
in handen van een ander.

Een Doeken- Huyfje , het grootfle dat ik
wete 'm Holland heel gezien te hebben j

een ongemeen fraey Ituk. Het is ge-
komen van de Heer Cormlis de Bruine •

die beroemde Reiziger, en is weerdig
van alle Liefhebbers gezien te wer-
den. Het is ontrent drie hand breedten
en , na myne gifllng, nog wel zoo
lang.

Een paar zeer fraeje gladde Wefl-Indifhe
Spillen

.^ hoedanigc ook de Heer Luder
gehad heeft j en eene onvolkomcne
dito.

Een paar zeer fraeje AVgus- Hoorns.
Een paar Kaap-Hoorns.
Verfcheide fraeje Beddetykcn.

De gladde Trompet., of een diergelyke.
Twee a drie Camai-Hoorns.
Verfcheide buitcn-gemeen-groote Harts-

Hoorns.

Twee Wefi-Ini: groote geele gebandccr-
de en gefpikkelde dito , en een uitmun-
de groote daar van.

Een Ros-agtige fraeje zeer zware Wejl-In-
difche Trompet.

Verfcheide groote fraeje Slekken , uit de
Middelarulfche Zee

.f
met tuiten.

Verfcheide 'iVeft - Indifcbe zwart -gcban-
dccrde lever-wige Mraadarijfen.

De geele en Orangie Weft-lnd: Kuypers-
Boor.

D& Opper-Jdmiraal ^ zeer goed, en vol-
komen.

Verfcheide GuineefcheTooten , en eenc die

fraey groot is.

Een paar Cartageenfche Lik - Hoorns , of
Klip-Hoorns.

Een fraey Draken-Hoofdje.

De zeldzame Zonne-Hoorn ; zynde uit myn
aangehaald goed gekomen.

Eenige Achaatc Hoorns , of 't blad der

Admiraals by Rumphius op de Plaat N(»>,

XXXIV. by de Eetter K. te zien.

Een paar 'Jokjens , of Spoeltjes.

Cccc 2 Veel
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Veel fchoone Brandarijfen , ook 't wit

Scorpioentje.

Een uitmuntende fehoone half-zwarte , en

witte Brandaris.

SCHELPEN van zyn Ed:

De "roote bleek-roode Compas- Schelp.

Een zeer groote Appelbloefleme St. 'ja-

cohs-Schtip oi Wy-Tas mt\. doorns, als

die welke de Heeren de laFallietnSchot

mede hebben.

Zeer groote en 7,cer volkomene Nagel-

Schelpen., byna al zoo groot, als by de

Heeren Fii-icent en Kiggelaar.

Verlchcide roode Lel Minafe Schelpen

van D. Adama.
Verfchcide Appclbloezeme groote torn-

de Bra's, oi' ZunKcJiraalen.

Een a twee enkcl-blaeuwe donkere dito.

Een bleeke Orangie fchoon-getakte La-

zarus-klap, en verfcheide andre van die

zelve verw , en daar onder rechte

Orangie.

Verfcheide Haanekammen.

Neptunus Snuifdoos.

Twee fraeje NepUmus-Schachten.

Een balbard-Cw.
Verfcheide fraeje Konings-Mantels.

Zeer groote hzi\xa.xdL-lFafel-7zers.

En van A». ijip. Heb deze ongemeene fluk-

de Heer ken by de Heer Schaid gezien.

Schaid,

HOORNS.
Verfcheide 6"/. Maloze , of Franfche Bel-

Hoorns-, die ook in Guinea vallen.

Twee groote JVeji - Indifche Spillen met

tanden) dog de eene maar volkomen.

Een fchoone IVeft- Indifche bruine Toot,

die niet kcnne, fraey gemarmeld.

Graeuwe en bruine gladde platte zeldza-

me Doyers.

Een zeldzaam Midas-Oor \x\t TVefl- Indien

,

graeuwagtig, en van binnen Appelbloef-

fem.

Een fraeje Orangie Weft - Indifche Kroon-

Hoorn , hoedanig eene uitmuntende

geele ik ook by de Heer van Se^ivaart

vinde. Deze is vry groot, en fchoon.

SCHELPEN van zyn Ed:

Een groote Appelbloeffeme Tour de Bra.

Eenige Smirnafe St. Jacobs- Schelpen, of

PVy-TaJchen , wit, en flaeuw Appel-

bloeffem 'er op.

Eenige Orangie Dubbletjes.

Fraeje In 't Jaar 1720. zag ik onder het on-
Hoorns eindis; getal fraeje Hoorns van de Heer
y?" '^^ Fincent , tot Haarlem , deze uitmuntende
riccr

Vincent, ftukkcn.

HOORNS.
Twee Orangie Admiraals.

Een Opper-Admiraal , fraey van groote,

en goed.

Twee Zuydlandfche Trompetjes.

Een JokjCf en tweeadnekleencbaftaard-

dito.

Een groote en een kleene gevlamde ver-

keerde Z,«j/-Hoorn, zeer mooy.
Een paar bruin -gevlamde fluyke zeldza-

me Mollen.

Verfcheide AppclbloelTeme geribde Dci-

del-'Tootjcns.

Verfchcide groote lialiaanze Floeren.

Vier Jchaate Horens.

Drie Ferkens-bekken.

Twee a drie gladde Hoorns , als Navcl-

Horens, zynde dik en lever-veiwig.

Verfchcide IFefl-Indtjche Midas Ooren.

Een paar ^ell- Indijche gladde Spillen met
tanden.

Een paar middelmatige iS'i?*//// , oïDoe-
ken- Huyfjes.

Een groote dito, ontrent 10 duimen lang,

de witlte , fraeyfte en grootfte, die ik

kenne , buiten die van de Heer Seba
,

die wel wat grooter , maai^eeler is.

Een Krab, die van binnen O^^j^.yis.

Een geele groote klimmende Leeu-iv , en

twee kleene dito, als klimmende Z^itk-

wen.

Een Buykje , of Bczoar met een naad in

't midden.

Een a twee fraeje Schouten by Nacht.

Vier Zoompkens met naden 'erover henen.

Twee a drie zeer groote Hart-Huorns met
banden, de grootlle ruym een halve

voet lang.

Twee gemeene, en twee blaeuw-agtige,

Duiiels-klaeu-vüen.

Drie geele T'ooten, met geele ftippel-ban-

den, en geele vlekken, een zoort van
fi 'eft-Indifche Admiraals.

Twee a drie Slckken met roode tuiten.

Twee zeldzame Horens als Vledcrmui-

zen, met 13a 14 fyne rofle banden j

dog de eene wat geelcr van banden, en

heb een diergelyke , rooder van banden

,

by de Heer Scbynvo.t gezien , d'Orangie-

vlag genaamd , en by niemand anders.

Twee a drie dito graeuwe, met een ver-

keerden bek.

Drie a vier gladde Horens , van fatzoen

als een kleene Trompet.

Een paar verkeerde geele Hoornkens , en

nog I dito.

Twee Hafpels.
Twee a drie fraeje Kaap Yioovns.

Drie C^ïre^-Hoorns.

Drie a vier /T^/wy^z? Hoornkens met ban-

den.

De IFejl- Indifche geele Kuipers-boor.

Een paar groote geknobbelde Trompetten.

Een zeldzaam kleen Hoornken met drie

omwentelingen of kringen agtcr, dat

niet kenne.
Een
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Een paar kleene geeleHoornkensmeteen
a twee bruine banden.

Twee Goude Lakens met drie banden
,

ieder byzondcr, en zeldzaam.

Verlcheide zeldzame Doyers van vcrfchei-

de verwen.

Ook groene gemarmelde dito.

Een a twee paar diep-ingegroefde kleene

Hoornkens.
Ettclyke zeer fracje rechte, ook Boeren-

en wilde groote Mufycquen.

Een a twee Staten-Vlaggctjes.

Twee Olikoeken met Corinthen met veel

Appelbloeflem.

Een Sproetje , of de Kikvorfch , die van

binnen zwart is.

Een groot ichoon Kemphaantje
.y

die lever-

verwig, en een AppelbloefTem is.

Een Eyken-houts-Too/ met een band.

De witrc' kort-getakte zeldzame Swii-

zers - broek , en zeer fraije kleene Krul-

Horenkem.

Eenige graeuwc Mooren^ oi Mijligen.

Een zwarte Moor ^ wel een voet lang.

Drie groote^gebandeerde Mooren
, yder

Verlcheide getakte rofle en bruine Bran-

dariJJ'en mt PFefi- Indien y of uit de ;\//V-

delandfche Zee.

Een zeer groote Soldaat , met de Vifch

'er in overgekomen , en verlcheide klee-

ner dito.

Een AppelblnefTcm Brandarisje.

Het wit Scorpioentje ; en een 2;wart.

Een a twee Neptiinus- Schachten.

Een zeldzame graeuwe kort-gedronge
Dadel., als de Pèrftaanfche van Jonjlon

byna.

Verfcheide fraeje Beddetyken.

Een a twee Saten-P'laggetjes.

Een groot Beddeken mtt banden j dog die

met groote Dobbelfteencn, of Bedde-

kens, niet.

Een geftreepte Bezoar,

Een paar groote Talang- o£Lap-Horcns,een

Manneken, en Wyfken.
Een zeer fraeje gevederde kleene zeer

donkere 'Trompet.

Een fraeje Wejl-Indifche gedoomde Snip-

penhek.

Twee kleene Arken Noacbs.

Eenige groote Franfche Bel- Hoorns , en
een zeer kleene.

Vier a \yiJrgus-Horens., en een vry groot
van oogen , en fraey.

Drie a vier Sjanko's , of Offer-Hornes.

Twee groote Wervel-Horens

.

Een Buykje met een dikke naad in temid-
den.

Eenige zwartagtigc Harts- Horens met
banden.

Een uitmuntende fchoone groote Neten-
kam of dubble Spinnekop , volkomen
Van tanden.

ZEE-HORENKENS. 5^^
Een dito onvolkomen j en nog z paar

kleener, mede volkomen van tanden.
Verfcheide ^>/?y//i//<r/j^ kleene gedoom-

de Lap-Hoorns y en een a twee met hui-
zen 'er op.

Een zoort van een Cameel-Hoorn.
Twee getakte Knvllen.

Een gemeene vry groote dito.

Een a twee Ternataanfche zeldzame ge-
takte Vleermnyz-cn,

Groote doorgefneede Papedo- of Paarle-
moer- Horens ; en een dito fraey uitge-
gefnedcn.

Twee a drie Zee-Tonnen.

Een paar kleene witte, of graeuwagtige
Tootjens met een brecde en een fmalle
geele band.

Een heerlyke en groote Kroon-Horen , en
meer kleene.

SCHELPEN van zynEd:
Een Venus-Hartje y rondom fraey Appel-

bloeflem.

Een met Purpre flippen.

Een Citroen-geel , fraey ; dog niet te fterk
van verw.

Een zeer grootte volkomene Nagel-
Schelp.

Zeer fiae]e Poffers y of ^lakers.
Een paar Compas-Schelpen.

De bloed-roode, endeblcek-roodedito,
van ieder een paar.

Drie donkere zeldzame groote ZoK^^/r^^-
len., oi Tour de Brd's ., enkel blaeuw.

Verfcheide groote Appelbloezenie Tour
de Era's.

Verfcheide heerlyke Orangie Lazarus-
klappen

.,
ook enkele en dubble Haane-

kan/men.

Vier a vyf Citroen-geele zeldzëime Dub-
bletten , of Steene-bloemen , hoedanige
mede by de Heer Liider verkogt zyn.

Twee Griffen , een groote , en een kleene.
Verfcheide Peul-Dubblctten.

De rechte Steen-jchede nog in de Steen
ftekende.

Tweeongemeene,entweegemcenei'/r<?ö/-
Davtds-Dubbletten.

Een fraey paar Straat- Davids-Dubbletten.
Twee a drie goede Goude Tongen.

Een witte Tong.

Een in een gedrongen Citroen-geele Na-
gel-Schelp met ftompe nagelen.

Een dito, met wat Appelbloeflem, zeer
fraey.

Een zeer groote, en zeer volmaakte Na-
gel-Dubblet.

Twee kleene Rots-Dubbleiteu.

Een gedoomd JVy-Tasje wit en zwart

,

rood-agtig van verwe.

Een a twee zoorten Ambonfche , byna als

de Cartageenfche.

Verfcheide fchoone hoK\\.t-Mantels , en
en groote St. Jacobs- Schelpen.

Cccc j Een
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Een zeer grootc gedoomde volmaakte

^

Holjtcr^ o£ Ham-Dubbht, veel giooter

als de myne.

Drie fiaejeroode St. Jacobs-Schelpen , met

witte ruitjes.

Een fraeje Iteric-rooJc , matig -grootej

dito.

Een klecne Orangie St. Jacob!,- Schelp.

De groote geribde renus-Dubblet.

Verlcheide fiaeje Mojels.

Een Appelbloezcm-agtige Foelie-Dubblet^

die mooy is.

Mitsgaders veel andre heerlyke (lukken

,

die my , door de groote menigte van

alles, ontfchoten zyn , akoo die maar

onthouden, en niet aangeceekend heb.

Alsook By de Heer Auditeur de la Eillie , in

byzondcT den Haag , heb Ac 1718. een groote

y?"
^'i

Schat van fraeje en zeldzame Hoorns ge-

dife^ur de 2;ien , waar van my deze in 'c geheugen

laFallie. nog hangen.

HOORNS.
Twee zeer fraeje Opper- Admiraals , yder

byzondcrvan verw en teekemngj dog

de eenc fraejer, als de andre.

Een zeer zeldzaame Hoorn , by zyn wel

Ed: Cedo Nulli genaamd , van groote

byna als een Orangie Admiraal > dog

korter in een gedrongen , en wat dik-

ker , hebbende kleene geele , witte
,

en bruin-agiige bandjens ketens-wyze

over de geheele Hoorn , die my zeer

zeldzaam, enfraey, voorkwam, zyn-

de een ongemeen Huk , dat niemand

anders bez.it.

Een OrwngieJdmiraal, welke ik niet ge-

zien heb , maar die zyn Ed: (zoo my
bericht is ) naderhan.l bekomen heeft.

Twee zeer fraeje /d mtel-irappen , en nog

een baftaard zoort.

Verfcheide gcftrecpte zeldzame Bezoars,

óï Beddekeus.

Een fraeje zwarte Schout-by Nacht.

Een zeer fraey gemarmerde Arke Noachs.

Veel vreemde my onbekende Hoorns uit

de Middelandjche Zee., oi Weft- Indien^

die zyn wel Ed: zeide uit het Oo/?^« be-

komen te hebben.

Veel roode Meirkens.

Veel ongemeene Appellbloefleme Stekken.

Ongcmcenc Citroen-geele en fraeje Oran-

je Schelpen , nevens heerlyke Lazarus-

klappen.

Het gedoomd H^y-Tasje.

En van de Schelpen ftaat my nog een

ongemeene Bia Tenimbar , of anders de

Eyken-houts-Dubblet voor, die vry groot,

en met twee a drie zw.irredwars-b mden
j

maar beneden aan den buiten -zoom met
een fraeje hoog-Orangie band , wel een

pink breed
,
geteekend is , en die pas 'er

"wat van 'er nog een heeft j dog die daar

wat fmaller , en nog van een agtcr-kant

voorzien is. Zynde een wondcrlyk fraey

en wecrgadeloos Ituk j hoewel de Heer
Groen een diergelyk heeft ; dog die dac

fchoon AppelbloelTem niet heefc.

De groote, en onnoemelykè meenigte
van fraejigheden , die dezen Heer bezit , is

oorzaak , dat my veel andre Hoorns en
Schelpen ontfchoten zyn.

In 't jaar 1718, zag onderde Hoorns en Die van

Schelpen van de Heer Francais Kiggelaar
., k^^T"^

een ongemeen groot Liefhebber , en
Kiggelaar

naeuwkeurig kenner van de zelve , deze
ongemeene llukken.

Een heerlyke zoort van groote zeldzame
Doyers , van gedaante als een plat

Moorfch Tulbandj". , die wat Petool-

agtig zyn, een ongemeen fchoon groen
Huk.

De groote zeldzame gevlamde , en ge-

knobblde 7V/Vo«, oi Trompet.

De Slak met een verkeerde bek , die nu
in handen van dtWczr van Segivaart\%.

Verfcheide andre fraeje zeg: zeldzame
zwart- geteekende Pekken , HÉSè^^Is de

Batavifche Alikruiken.

Een zoort van zeer lange Zoöw^m, zyn-

de fyn-geribd , nog wel eens zoo groot

,

met een breede Lip , als de Midas-Ooren,

uit de Middelandiche Zee.

Een fchoone zeer grootc Ferkens-bek.

Een dito, dito met een groote lieert.

Twee groote Neptunus - Schachten j de
eene recht

,
(nu by de Heer van Seg-

ivaartf) en d'andre wat krom, en met
een bocht.

Een paar gladde getande Weft - Indifche

Spil , en ook nog een paar grooter
zoort, zonderlanden. De eer fte komt
in Bonannus voor , en is by de Heer
Lader ook veikogt ; dog de grooter
zoort komt \n Bonannus niet voor, de-
ze bezit nu de Heer van Segwaart.

Twee Jokjens of Spoeltjcs , die de Heer
van Segwaart nu ook heeft.

Twee Fice- Admiraals.

Twee Hoorns als Babilonfche Torens van
lengte > dog glad , met kleene bruine
vlekken op een graeuwen grond , en
byna als een zoort van dunne Trompet-

ten.

Verfcheide zeldzame Arken Noachs.

Een Orangie Admiraal.

De Guineefche Toot , verfcheidene van dien.

Een fraeje Harti-Hoorn met banden , en
nog een goede. v

Verfcheide lVe[l - Indifche fraeje HartS'

Hoorns.

Een a twee groote Italiaanfche Vloeren.

Een Hoorn byna als de klimmende Leewiv j

dog klcener.

De gedraeide Hafpeï.

VcikhcidQ Krul- Hoorns uit het IVeJlen,

of uit
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Een groote witte Spil.

Twee witte kleenekort-getakte SwilzerS'
broeken.

Twee gi ooter voor getakte dito.

Verfchcide verkeerde geele Hoorns.
Een paar lanwerpigeCa/u'jy/éze Tollen^ nu

by de Heer van Segwaart.

of uit de Middelandfche Zee , en ook i

cenige met zwarte lakken.

Verfcheide ongemeene rUegen-fcheetjens^

ook groote Vlicgen-fcheetjens, en groo-

te Vloyen- fcheetjens j dog anders als

onze groote van de Schilpads-Eylanden.

Een paar kleene gladde tVeji-Indifchc zeld-

zame Slorm-hoedjens , of uit de Midde-

landze Zte.

Een wecrgadeloos Blaasje met een fchoo-

nen fpier- witten d wars-band, eenftroo

breed , Itaande tulfchen twee t'yne zwar-

te banden.

De appelbloezeme C^r^s^ö/ ) ofSlek, uit

de Middelandfche Zee , nu by de Heer
van Segwaart.

Een zeldzame dikke korte ftompe Trom-
pet.

Een Schout-hy Nacht , en een dito lever-

verwig.

Een fraeje dito, die zwart is.

Verfcheide Wefl-Indifche Tooien.

Twee Guineefcbe Tooten.

Een fchoone IVefl-LJifche C deze heeft

Kroon-Hoorn.
J

nu de Hr.

Een dito,'^''ï*nto Orangie, i van Seg-

dito zeer fraey. (_ waart.

Een paar gellreepte Bezoars , oF Bedde-

kens.

Verfcheide fraeje Beddeteykeu met knob-
bels, enz.

Verfcheide verkeerde graeuwe Hoorns , of
Liiyt-Hoo) MS.

Een Appelbloeflem geribd Tootje.

Iwec Cameel Hourns.

Twee langwerpige Zuidlanders , als baf-

taard- Pauskroonen van fpikkeling > zeer

fraey.

Een fchoon Doeken-huyfje.

De graeuwe Moor.
Een violet ^allebakje.

Een fchoone gioote Kemphaan^ riiiet een

vinger, zynde Icververwig.

Een paar fraeje gevlamde Tepel-bakken
,

nu by de Heer vm Segwaart.

Verlcheide geribde fVeJl - Indifche Cas-

ketten.

Verfchcide Midas -Ooren uit de Midde-
landfche Zee.

Een paar kleene AppelbloefTemc , die nu
de Heer van Segwaart heeft.

Verfcheide fraeje Carakollen , anders dan
de vorige.

Een paar lyger-Slekken ; en een paar zeld-

zame groote groene en zwart - geban-
deerde dito anders Koe-oogen-Slekken ge-

naamd. Nu in handen van de van Seg-

waart.

Fraeje Bandafche kleene witte Krul-Hoorns

met -2wan e takken.

Een paar fraeje Franfche Bel-Horenkens.

Een paar dito, ditofynegeftreepte, zeer

mooy.

Een paar IVy-TaJfen.

SCHELPEN van zyn Ed.
Een zeer groote fchoone Ts Dabblet, de

grootfte, en fraeyltc, dieikkcnne, nu
in handen van de Heer van Segwaart.

Een groote Compas - Schelp , zonder
weerga.

De bloed- roode dito.

De bleck-roode dito.

Een paar zeldzame ingekorvene6'/o/i-irffp-

/)f«, die op elkandeien paaren.

Twee Smirnafche St. Jacobs- Schelpen ^

Citroen-geel, en wit.

Een kleene Appelbloezeme groote Touy
de Bra.

Een geel-agtig Fenus-Hartje.
Een Appelbloeffem dito.

Een fraeje Orangie Lazarus-klap
., op cett

Klipje. Nu in handen van de Heer i-^ïö

Segwaart.

Eenige fraeje Haanen- kammen , en een
vier dubble. Nu in handen van den
evengemelde Heer.

Een fraeje bruine bonte en witte Bonte-
mantcl.

Een paar zeer groote Nagelfche^pen , vol-

komen van nagelen , en een Citroen-
geele , te zamen , nu by de Heer van
Segwaart.

Twee Dubhletten^ eveneens als è^zCarta^
geenze.

Twee Boom-Dubbletien.

Twee Crijffln.

Een zeer groote bruine gemarmerde Pof-
fer , nu by de Heer van Segwaart.

Een a twee groote , en meer andre Mof-
fels .^ die fraey zyn.

De witte geribde f^enus-Dubblet.

Die Cabinetten van dezen Heer zyn in

Juny 172,3. in den Hage verkogt ; en
't verdre kan men in die Catalogus zicrï.

De Heer Segveld in *s Gravenhage bezit

mede zeer fraeje en ongemeene ftukken
, (j^ y^^^^

die by geen andre Liefhebbers zyn. Van Segveld.

zyne fraeje Hoorns heb ik nog deze ont-
houden , A°. 1718. en 17Z0. gezien te

hebben.

Een Hoorn , als een Knol met een tuyt,

zynde wit , en agter drie a vier in ge-

gegroefde kringen hebbende.

Een Citroen-geel Stompje van Curacao

,

met twee a drie omgieringen met tak-

ken. Dit zag nergens me^r.

Een dito, dito grooter Hoorn , die niet

kenne, ook van daar. Deze heeft ook
niemand anders.

Ver-
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Verfchcide Kemphaanen lever-verwige

,

en een zeerfiaeje, die Appelbloenem ,

en de kleenlte van de drie is , dic ik

kenne.

Een AppclblocfTeme getakte Idcent Lap-

Hourn ; dog zonder lap 'er aan.

Twee zeldzame Hoorns met fnuiten, by

na als den Admiraal van'0?»;?, levcr-

verwig , zynde een zoort van Trom-

petten.

Een paar zeldzame korte witte Sivitzen-

broekeu , uit de MMelandJcbe Zee.

Twee klccne witte zwart-getakte Krul-

Horens.

Twee dito, veel bruiner, dito van grond.

Twee groote kort in een gedronge zwar-

te brcede Aiooren j hoedanige nergens

gezien heb.

Drie a vier Jrgninze tepel-bakken.

Drie a vier andre dito , rond, bruin, en

kleener, en drie a vier nog kleencr dito.

Twee lichte geribde r/efl-Indifche Cas-

ketten.

Twee wat zwaarder, dito.

Een paar zeer kleene Jmbonfche dito , met

netjens.

Twee roode geribde Jrgiiinze Tootjem.

Twee gcele verkeerde Hoorns.

Twee paar Crijfen.

Een Appelbloezeme Zwit- C deze heeft

zcrs-broek. \ zynEd:al-

Een dito , . . . . Stompje.
|

ken.

Een geel dito. <^

Vier Franfche Bel- Hoorns., zeer fraey.

Twee groote Italiaanfche roode Floerkens.

Een paar bruine klimmende Leeuwen.

Drie geelc klcenc dito.

Twee groote dito , met groote drup-

pels.

Een Neptunui- Schacht.

Een groote zwarte Moor met eenc band

,

de grootlle, en belle , die oit gezien

heb , zynde viy langer als een fpan
,

en vry dik.

Twee groote 'trompetten.

Een violette 5'/c/è, die niemand meerheeft

;

dog twyffel , of ik die ook by de Heer

Schot gezien hebbe.

Een a twee zeldzame Luyt- Hoorns.

Twee paar groote Weft - Indijche geelc

Kuipers- booren.

Twee geknobbelde Beddetyken.

Een paar [geknobbelde graeuwe Lap-

hoorns.

Een zeldzame groote gekartelde Doyer.

Een zeer klecn Wcjl-lndtfch Storm-hoedje

,

of Caiketje.

Een zeldzame platte Rudolfus , of fFyd-

monder , een zoort van Beddetyken.

Een zeldzame Mufycq-Hoorn zonder Mu-
fycq-nooten.

SCHELPEN.
Smirnafche St, Jacobi Schelptn j vier paar.

Vcrfcheide geele Orangie, en ook witte»

dikke Filoozen, oï k\cene Poffertjei\%n.

Curacao^ die by niemand gezien heb.

Een groote fiaeje Purper- agiige Mojel.
Twee Cri(/en.

Een paar diep-ingekorvenc Dubblctten
even eens als twee purende Soti-kapjes.^

zeldzaam , en heb die alleen ook by de
Meer Kiggelaar gezien.

Diie roode Schelpen van D. yf^tj»/(ï, van
Del Mina.

Een groote Compjs- Schelp.

Agt Haamkanimen by een , en nog twee
a diie andre.

Een fchoone licht -Purpre St. Jacobs-

Scbelp.

Een zeldzame Lazarus- klap zonder tak-

ken.

My ftaat voor A°. 171 8. by de Heer
Jacob Bart in den Haag, wooncnde in de

Wagen- llraat, deze fraeje Hukken gezien

te hebben.

Van de
Heer
Bart.

f

ƒ!%.,
HOOR N.

Een paar groote zwarte Alod^

Een uitnemend - groote , dog wat ge-

fchonde , Bruinet,

Twee minder dito.

Een paar witte zeldzame Spillen , dic

noit by iemand anders zag. Zy waren
van de Heer Fagel gekomen jdog A».

1710. vond die niet meer by zyn E,
Een zeldzame Appelbloefleme Slek.

Een zeer fchoone volkomenc Naffawwer.

Een paar graeuwe zeldzame tooien , als

Harts- Hoorns.

De Heer de la Fallie tot Delft , heeft

zekerlyk een zeer fraey Cabinet met
Hoornkens j dog wat dien Heer bezit

,

weet ik niet , dan alleen dat ik weet
dat zyn Ed. deze ftukken, waar van ceni-

gc gezien heb, heeft.

HOORNS.
Een JVentel-trap. Dit is my van andre

zoo bericht.

Een Opper-Admiraal , by my Ao. 1717.
gckogt.

SCHELPEN.
Een zeer zeldzame en ongemeen fraeje

Konings-mantel.

Een donker-blaeuwe groote tour de Bra.

Een zeer fraeje Citroen - geele Dubblet ,

uit de Middelandfche Zee^ die niet ken-

ne , welke drie Hukken gezien heb.

Van de ongemeene ftukken , die de

Heer Bloem tot Rotterdam bezit , komen
my deze te binnen.

HOORNS.
Een fchoone getakte Switzers-broek.

Eeq

Zeld-

vame
Hoorns
van de

Heer de

la Fallie

tot Delft,

Die van
de Heer
Bloem.
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Een flaeuw-geribdc nioye groote Spil.Een geribd Appelbloeflem fraey T^ootje,

anders de Dadel-Toot genaamd.
Twee fraeje zwart en wit -gemarmerde

kruiken , wat grooter als myn Zuyd-

landers , en in Bonannus te vinden
,

No- iio.

Een groote getakte Wefl-Indifihe Snip-

penbck.

Drie franfche Bel-hoorns.

Een groote Kikvorfch mtt verfcheide

bruine banden op een witte grond.

Een paar Wefl-ludifche Hoorns, alsSpel-

lewerks-kufiens met witte banden van

vlckskens.

Een paar IVcjl-Indifche fraeje Tooijens.

Een paar Cativykze Tollen.

Eengracuwe/?«^y//w meteen witten band,

en van binnen Órangie.

Een dito zonder band , van binnen wit.

Een paar witte klcene lange 7>/'f/^(j/èyf.f van

Curacao.

Een paar bruine kleene dito.

Een zeldzame witte //'e//erzs Krul- Hoorn
mer takken, ;Z;onder krullen.

Een groote ditbj': zynde dik en zonder

eenie'~-;>^*flfen, byna als die van deHr.
IVy^rs uit het roode Meir.

Een a twee zeer zeldzame Alikruiken i^ of

Slekke-Hoorns.

Eenige zwarte Mooren met banden , en

een zeer fraeje, fchoon van band.

Twee a drie hlcene graeuwe Mooren.

Een zeer groote Tepel-bak.

SCHELPEN.
Een groote Haanekam.
Een zeldzame graeuwe wecrgadelooze

Bult- Vubblct.

Een volkomcnc Appelbloezemc Krab met
poëten ; Een ongemeen ftuk , en ver-

Icheide an Irc, welke ik voorby gae.

Een gebucchelde dito , als een Kemp-
haantje.

Twee zeer groote Ham-Duhbletten van

Curacao.

Die van De Heer van. Segwaart bezit in zyn uit-

de Heer nemend fraey Cabmet deze zeldzame lluk-

Zf"J*'^"ken, 700 verre het my heu^d die gezien
waart. i i

j o d
te hebben.

HOORNS.
Vier Olie-Hoorns met rofle banden.

Twee zeer groote dito , met breede rib-

ben, ongemeen.
Een paar klccnc, en nog drie paar groo-

te Cartt booms , waar onder zeer fraeje.

Een paar zeer moye Bngynen-drollen , of

Tollen.

Twee groote zeldzame geribde Spillen
.,

ongemeen fraey.

Een paar groote geknobbelde dito.

Zeer groote bonte Knobbel- Hoorns.
Twee zeer groote , en vier kleene Nap'
jens.

III. Deel.

Een. zeldzaam puur Tygers , als Vloye-
fcheeten.

Een groote gexz^teB^ell-Mifcbe Snippen"
Hky en dne bonte gebandeerde dito.

Twee paar groote Ormgie Bruinetien.

Vier Kraal Nautuü., oïK\-x3\DoekeH-huyf-
jens., matig groot.

Een paar groote Doeken-huyfjens.

Een paar gemeene fraeje dito , en nog
twee paar kleener zeer fraeje.

Twee paar Franfche Bel- horens.

Vier kleene Spaanjche Horenkcns.
Een glad IVeft-Indifcb Midas-oor.
Een groot Zoompje met een naad 'er over j

en nog ettelyke andre zoo.
Drie enkclde 11 efi-Indijche Casketten

,
yder

byzonder.

Een ongemeene groore gedoomde Bedde-
tyk.^ de grootlte die kenne , en meer
andre.

Vyf a zes gcftreepte Bezoars , en eenige
van verfcheide gronden en vlammen.

Zes Katwykze Tollen^ en nog twee groo-
ter zoort.

Een groote bruine Doggerfandze Hoorn
met veel Wormen 'er op.

Een ongemeene groote Marl-priem.
Negenderley Zee-Jppcls , en daar onder

een paar Tulbanden.
Een paar Orangie gebandeerde Dadels ,

weergadeloos.

Een rechte blaeuwe Limoen- doorn.

Een zeer groote bail:aard-.^i?«/f/-/r^/).

Itcn paar witte geknobbelde Lap-hoorns.
Twee DHi'vels-klaeu'iütjes , met drie vin-

gertjes 'er aan.

Een paar flaeuw- Appelbloefleme Kemp-
haanen.

1 wee Naalden met witte druppels.

Een paar roode kXccne IFcft-Jndifche dub-
bel-getakte Lap-horens.

Een paar geele dito, dito enkel getakte,'
dito met een wit-agtige band boven
by de knobbels ; en nog vier andre dito.

Een zeldzame gefpikkeldeZ,a^-/:)oor/7, by
Rumphius Tab. XXXVII. N». 3. te

zien} en deze heeft de Heer Gro^w ook.
Een witte en Appelbloefleme Kemphaan.
Drie levervcrwige ditoos.

Een paar kleene ditoos.

Twee groote Fleermuyzen^ ofwilde 7^/«-

Jycqucn; roode.

Een geele gedrukte Doyer.

Een ongemeene fraeje Arguinze Krul-
hoorn zonder krullen i dog met fterke

Appelbloefleme baaren , of fcherven
over dwars , en met veel banden en
ribben 'er over henen. Een zeer zeld-

zaatn ftuk.

Een kleeri wit en zwart getakt Krul-

horentje.

Drie Orangie Podagra"s.

Een ongemeene T'epel-bak met drie over-

Dddd langze
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langze breede banden , weergadeloos.

Verlchade gemarmerde wit-, en rofle

ditoos.

Een klecne IVefi-Indifche dito zonder t^e-

pej, en van de lange zoort van C^rfli^aö.

Een paar groote dito.

Een paar Argus-hoorns met breede brume

banden, en met een wicte dito.

Verlcheide andre fraeje ditoos.

Een paar groote roode Italiaanfche floer-

tjens.

Eenige paaren roode gefpikkelde IVolk-

jens^ oi A.c\\2tTXt bakjeris.

Sipmafis-keoift, of de Appelbloezeme Da-

del-toot. . .

Een Achaate Hoorn , by Rimphius Tab.

XXX 11. by Letter K. te zien.

Een paar zeldzame Botcr-iv(ggen, Harts-

boorns met groote ilippelsgebandeerd.

Een klecne Leeinven-toot.

Een paar zeer zeldzaam gemarmerde ditoos.

Vier fraeje Giiirieefche looten.., waar onder

drie groote.

Een paar zeldzame geele Foet-horens.

Twee paar zwarte, en een lever-verwige

Zee-ton.

De Curaffawze Wolk-toot.

Een groene Kaas met drie banden.

Een paar IVefi-lndiJihe zwarie Patiskroo-

nen.^ zynde een zoort van groote dikke

Tuyten.

Een paar klecne witte geknobbelde

Hoorns, met ecnc rcy knobbels, en

byna als Moortjes.

Een paar zeldzame zeer groote Lobben

zonder takken, Draken-Jieerlen gc-

naan)d.

Twee ongemeene fchoone TFeft- Indifcbe

Orangie Kroonhoorns .,
en eenige andre.

Drie paar zwarte , en Appclbloefleme

zeldzame ZJoym, oiMaan- horens., ge-

marmerd.

Een groote fchoone gemarmerde Fyg ,

en nog eenige andre.

Een paar lingze of verkeerde //örew.

Twee kleene geribde JVeft- Indifcbe Caf-

ketten.

Twee groote IVeft - Indifcbe Admiraals.

Een zoort van geele Tooten.

Een paar groote Soldaaten.

Een paar kleene, dog zeldzame dito.

Een paar witte Zwitzer. -broeken.

Eenige zeldzame Zuydlandze Trompetjes.

Een ongemeene fchoone zwarte getakte

witte Brandaris , en nog zoo een dito

wat minder.

Een paar Rievicr Paus-kroonen , en drie

gedoomde Rici-icr- Jlihuiken.

Vier Citroen -geele ongemeene Knollen,

de eene diep-geribd.

Een groote geknobbelde Lap-horen , en

twee dito met bulten, en zes vingers.

Een paar groote en een paar kleene Fcr-

kens-bekken.

Een paar Turks Papier^ en een paar zeer

kltcncdiio, zeer zeldzaam.
Een groote geribde Olie-bcorn met witte

druppels.

1 wcc O[per-Jdmiraah j de eene zeer goed

.

Een Onder-Adnüra^d
.^ mede zeer goed.

h en Urangie Admiruai.^ die goed is.

Twee Oniaze Admiraals , vullende op 't

Eiland O-ma, en waai- van 'er de Heer
Scbpivoet een heeft.

Een Fice-yJcimiraal.

Vyf pa.ir zeer fraeje Kaapboorns waai' on-

der twee paar ongemene.
Een ongemeene groote Mufycq-hoorn.

Een Ichüone OHekoek met Rozynen.
Een Fice-Admiraal., en een baltaard dito.

Veel Argumze Krul Horens.

Vyt Cipcrze Ktitjens.

Dl ie giaeuwe geilcpene Kroon-borens.

h.cn paar zeer zeldzame klecne groen- ge*

\ lekte Kroon-horeas , die zyn Ed: , en
ik, alleen bezitten.

Een paar gevlamde bruin en geele Tepel-

bakken,

Een paar Jokjens^ oï Wevers-fpielkem.

Een A'eptunus-Sclracbt. "^.^ \
Een won.crlyk fiacy uitgcvvc?Krtn door-

lugtig paar Dijiel bostnkem A». 172J.
eerll uit /W/>«gckomen » onder de imam
van IVentel-traiftM.

Een witte zeer dikke Moerbey boom.
Een paar zcluzaine gladde ónipi e - óekktn

met tanden ; welkers wccrgac by de
Heer Luder ook verkogl iyn.

Een geknobbelde Orangie l^ydmoKder.
Een paar Koejen-oogex-^lekken.

Een Caracol, die onder Appclbloefiem is.

Een paar Tyger-fekkm.

httelyke dikke Pojl-borai-JltkkeH.

Drie Cafneel- horens.

Een paar gemarmerde getakte Z'^itzers-

broeken., byna als Stompjens,
Een gi aeuwe Slek., met een verkeerden bek.
Een ongemeene kort-gedrongen Kroon-

boorn , even eens als een Harcs-hoorn ,

met een fmalle band voor, en in 't mid-
den , en met een tyn netje over 't ge-
heel lyf.

Een zeldzame rofle Vloytn-fcbeet.

Een ongemeen fchoon paar blacuwe fVdlk-

jes , of A chaate Kakjes wonderlyk fraey.

'

Vier Offer- Horens y of Sjanke's.

Schelpen of Dttbl/ktten van zyn Ed:
Een paar Hafpels.

Een ongemeene fchoone bruine groote

Poffer.

Een wcergadelooze vry groote Orangie

Nagel-fchelp , kort en ftomp van nagels.

Twee paar Adama Dubblettcn.

Een Orangie Nagtl- DubbUt zonder na-

gels; dog fterk van Orangie.

Een AppelblocHeme llompe dito , zeer

heerlyk.

Een



Liefhebbers 'van de zee-horenkens.
feen paar kle£ne zeldzame gladde Noachs-

fcbelpen , en de nog zeldzamer gladde

dito.

Drie witte badaard Jrkcn , en twee paar

bruine Arken-Noachs.

Een ongemeen paar zeer volmaakte groo-

. te witte Nagel-jcbclpen.

Een Citroen-geele dito.

pen ongemeene Purpie Focli-Dubblet.

Een paar kleene Compas-fchclpen.

Een paar witte kleene iS"^. Jacobs-fchelpen.

Een paar zeer groote dito.

Drie a vier ros-gemarmerde dito.

Een paar blceke peeifche Dubbletten.

Een groot wit plat Wafel-Tzer vol rib-

ben , hoe langer hoe meer verminde-

rende } zeer zeldzaam , en my onbe-

kend.

Een paar groote Rafpen.

De zeldzame geribde ^ff««;-Dubblet.

Ettelyke fchoone Bontemantch^ een paar

Kraal- Dubbletten , en ook fraeje Ko-
ningymante'.i.

Een zeldzame Dubblet !\%ttT\IVafel-Yzer

vol kringen, aandeeenekantgcJoornd.

Een zei"- '^^ot Laurier blad.

Een ongemeene /^(.'«»^ - Dubblet zonder

tanden.

Een paar groote blaeuwe en witte Torn-

de Brci's,

Een blaeuwe dito.

Een paar Appelbloezeme dito.

Een fchoone groote Goude long.

Een ipier- witte dito.

Een ongemeen ichoon AppelbJoefiem
Hammcken, of Roos-clubblet.

Een paar gex\bóe Or^ngxe St .Jacobs-fchel-

pen oi Konings- mantels.

Een hierlandze Moffel met èen Lazaruè-
klap.

Een groot MaloUs-oor, met een Peerl.

Twee paar M^'efterjche lange Moffelen.

Twee paar dito
, gellepcne dito.

En groote en kleene Cris.

Kleene zeer moyè Moffelen.

Een purpre Lazarus-klap.

Een groote geele Nagel-fcheJp.

Een a twee paar groote Zilverè fafelbor-

den., een zoort van groote Paarlemoer-

fchelpen.

Een buiten-gemeene groote gemarmerde
Poffer.

Een gcflepe gracuwe Noordze dito.

Een ürangie Lazarus-klap op een Klipje.

Tweedito, met witte doorns, ongemeen
fraey , en zeer veel andrc van die zoort

,

die uitrtceken.

Een drie-dubble dito , op Coraal - ftcen

gegroeid.

Een kleen zeer wit en zeer fyn-gedoornd

. Lazarus-klapje
., zeer fraey.

De fchoonlle
,

grootfte en witftc Is-

JDubblety die kenne-, en nog eene half

zoo groot , en wat geclcr.

57S
Vyf Haanea-kammen.
Twee Criffen.

Vyf Ambonze platte Letter-fchelpcn , of
//«7«d»i- Dubliletten.

Een Purper geüipt Fenus-bartje zonder
tanden j èn beneden Purper.

Een ongemeene fraeje Purper en wit pe-
mavmcrde Bacaffam-fcbdp.

Een dito, ditoblaeuw, wit gemarmerde
dito.

Een Cartbageenze ongemeene Dubblet.
Een paar Boeren'boon-Dubh\elx.tY\.

Een Fyg Dubblet j van my gekomen} efi

van welke ik 'er nog een paar hebbe.
Een ongemeene Poffer als de Giiekze A.

Dubblet, met een zeer breede blaeuwe
en een witte band. Een vveergadcloos

Ituk.

Een dito flaeuw gemarmerde, dog platter.

Een gcele kleene Lip-Dubblet.

Een bruin-overlangs-gellreepte Dubblet,
even ècns als de Griekze A. Dubblet.
zeer fraey.

Een groote zeef gladde witte Porcelyne
Poffer

.f
ongemeen.

Een paar rode Amhonze Mofflen.
Een paar andre dito.

Vier kleene roode zeldzame Moff'elkens
,

zeer veel ongemeene hierlandze fraey e'

Moffelen.

De Heer Carel Burchard Foet bezit mede van
\'eel fraeye Hoornen , van welke my rfe Heer

deze te binnen komen

:

Voet.

HOORNS.
De rechte Opper-Admiraal^ kleen j dog

zeer helder en reyn.

Een paar ongemeene fchoone gemarmerde
Fygen.

Twee Caret- Horens.

De kleene Neptunus-fchacht.
De zeldzame zwart-gcbandeerde Slek van

Cadix.

Een paar kleene onbekende IFydmonders^

met twee reyen knobbels.

Een paar witte zeldzame Schildpads-fiecr-

ten.

fi-en Caap-boorn.

Een paar kleene fraeye witte Krul- hoorn-

kens met zwarte takken.

Een paar kleene Cuiafaoze Tepelbakken
,

byna zonder tepel.

Een gladde dito zonder tepel.

Een paar Argus- hoorns^ en een paar klee-

ne dito, een vinger lang.

Een kleen wcergadeloos Tcotje , byna als

een Cypres Katje y met twee witte ban-

den. " . '^
' ...

Een paar zeldzame gcele Kuypers- hooren.

Een paar dito, dito Dadels-gewyze, en

lang.

Een graeuwe Zee-ion.

Een ongcmcc ros en \vit-gcvlamde fepel-

Dddd 2 h^
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bak met twee breede rofle banden, een

weeigiidelooze fiaeye Hoorn.

Een witagtig Harpje.

Kenigc yirguinze witte Pau-kromen.

Een GroeuUmze Hoorn met een groene bree-

de ronde Lip, zeer zeldzaam , en wat

na een Doggerzandze Knol-hoorn trek-

kende.

Twee kleene fraeye Ferkem-fnuyten.

Een zeldzame Arguinze bailaard - AVw/-

hoorn zonder takken , wat Orangie.

Een paar Ooji-Indtfche ditoos.

Een Weft-Indifch zeldzaam Toot]e.

Een gxooic PFeft- Irdifcbe gedoomde 6'«Zj!'-

pe-Lck

Zes kleene ditoos.

Een witte Fyg o£ Luyt, ongemeen.

Een paar Spaanfche Hoogfleeyieti , van Cadix.

Een groote blcek-geele geknobbelde £«</-

dctyk met ro(?è banden.

Een groen Kaasje met een breeden helder

witten band in 't midden.

Twee paar witte yirguinze Trommel-

fchroeven.

Een Olie-koek met Corinthen.

Een baflaard-dito.

Een paar fraejc Kroonborens.

Een Franfche Bel-hoorn.

Vier Orangie yirguinze Krid-horens.

Vier witte getakte ditoos.

Twee Wefi-Indifche zeer kleene en ónge-

wtntCask'etjes; zeer fraey.

Een paar dito, dito, dito met gebergten

getcekend. Zeer zeldzaam , en noit

meer by my gezien.

Twee paar zeer fraeje jlgaie Tuoten.

Een paar Kraal- A^a«/«/«, kleene, ontrent

een vinger lang.

Een paar Mufycq-horens.

Een paar plat-gebucchelde zelzame Zout-

korls met veel fraeje oogjens.

Een paar zwarte gladde Brandariffea.

Een paar bruine yirguinze Naalden.

Een \<ziiv gcüc\icx\Midas-ooren.

Een paar gladde bmine Zuidlandze Trom-

petjens.

Twee kleene witte Midas-ooren.

Een fraeje kleene Jrke Noacbs.

Een paar Wefl-Indifche geribde Casketten.

Een paar kleene geribde en overlangs ge-

vlamde Casketten , blaeuwagtig van

verwe.

Een paar zeldzame ejinhèe fVefterze Foet-

horeijs , byna als de Venus- oiVoet-hoorn

met hair.

Vier zwarte Mooren.

Een paar Purpura'

s

, van Cadix , zonder

doornen.

Een paar blaeuwe kleene gevlamde Caf-

kettcn.

Zeer kleene bruine jRndolfus-horens.

Een groote Mufycq Hoorn , en nog vier

kleene dito.

Een paar platte Wydnionders , een Wejl-

E L I N G DER
Indifche Hoorn, zeldzaam.

Vier Spaanfche Purpura's.

Twee Maan-horens.

Vier Doggerzandze Knol-horens.

Een Hoorn, Turks Papier genaamd.

Een kleene dito Arahifch Papier , weer-

gadeloos , en noit meer by my gezien.

Hy is van 't zelve hitzoen in 't kleen,

als de groote van 't Turks Papier
.,
dog

nog een weinig anders , en zeer fraey

met 6 a 7 reyen blokjens , byna ais dé

Guineeze loot^ zwart enwit geteekend

tegen malkanderen , vercierd. Hcbbe
noit de weergae gezien j de zelve is

ontrent een halve pink lang , en zeer

glad en helder van grond, cnteekenmg.

Een geelagtigc of graeuw-gecle 11
'e[l-

Indifche Tepel-b:i^k met een tepel , en ydcle

bruine vlammen. Een zeldzaam Ituk.

Een ongemeene zeldzame Patrys met ver-

fcheide dabble banden ; en ook zoo een

bruine dito, beide ongemeen , en noit

zoo meer gezien.

Een kleen en zeldzaam Horentjebyna als

een breed-gclipte witte ^r«Wi?m; dog
bruin; en met f a 6 opfta'Sl^^ verdee-

lingen op den rug.
"^^

-

SCHELPEN.
Een Hertje met Purpre liippen.

Twee Tygers-tongen.

Een fpierwitte Ichoone Tong , even eens

als de Goude Tong^ ongemeen.
Twee witte yjardheyen.

Een paar groote roode Tour de Era's , of
Appelbloezeme Zonnellralen.

Een bruine platte zeer groote Po^er. Zeer
zeldzaam.

Twee paar groote graeuwe ditoos mede
zeldzaam.

Drie witte geribde St. Jacobs Schelpen met
roode doornen , en 't eene agter Oran-
gie j met drie Hippel banden agter aan.

Een groote witte zeer zeldzame St. Ja-
cobs Schep, en twee Gredelyne ditoos,

een zoort van Konings-mantels.

Groenlandzc Dubblcttcn As Poffers, groot

en fraey.

Een witte dito ; zeer zeldzaam.

Een groote ongemeene fchoone Straat-

Davids Schelp , drie duimen breed , of
byna een hand groot , zeer bruin , de

fraey fle groote, die ik oit zag.

Een dito , wat grooter , dog flegter ,

zynde licht-ros. i

Vier paar ditoos, zeer fraey.

Vier Straat- Davids Alikruiken.

Een gladde langwerpige Schelp.

Een paar witte onbekende Pojjerkens.

Een Steen-fcheede.

Twee paar Noordze Moffels bleek violet,

en fchoon geteekend. ^

Vier Tslandze of Noordcaapze ditoos ,

byzondcr fraey, en fchoon violet.

Een
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Een Spaanfche dito hoog violei , zeer

breed ; en van Cadix.

Een paar geribde p'enus-fchel'pen j dog

defca.

Een groote ongemeen fchoone Citroen-

geele Nagel-fchelp met ftompe nagels j

en een kleene dito zeer fraey.

Een groote Navel-Dubblet , als de Bata-

'vijjje, zeer gekarteld, en 2. kleene di-

toos.

Vier wannetjes Dubbletten van Cadix ^ en

een dito vol pokken.

Een gladde Dubblet met witte dwars-

ftreepen.

Een paar matige Ys-dubbletten.

Twee groote St. Jacobs Schelpen.

Veel weergadelooze hierlandlche Mojfe-

lm. Ongepneen fraey.

Ongemeen-fraeje Braadpannen.

Een ongemeene fraeje Compas-fcbelp vol

fraeje vlekken 'er op. Zeldzaam.

Van de De Heer de Koning bezit vcrfcheide

Heer de Hoorns, die fraey en ongemeen zyn , van

welke my deze te voren komen.Koiüns.

HOORNS.
Twee uitmuntende dog verlcheide gctee-

kende Caapen.

Gevlamde Scbildpads-fiaarten , of onge-

takte Krul-Hoorns , van Cadix , met
zwarte banden.

Zes fraeje Kroon-Hooxns.

jlrguinze Hoorns van die zoort van veler-

ley verwe , ook Appelbloczeme.

Zuidlantze Trompetjens.

Een Admiraal van de Dadels ; zeldzaam.

Dcggerza!7dze Knol - Hoorcns verlcheide

zeer groote, en kleene.

Twee kleene baiÏA^rd-Jokjens , oi Spoel-

kens.

Een paar geknobbelde zeldzame witte

U'^yd-mondcrs , zynde een zeldzame zoort

van Moerbeien. Hebbe die noit meer
gezien.

Een paar zeer groote groen-gebandeerde

Alafelen^ die ook noit meer gezien heb.

"Witte kleene gekartelde BMlonfche To-

rens^ van Curacao.

De gedoomde en ongedoornde Weft-ln-

dtjc.e Snippebek.

^rguinze gemarmerde Doyers.

De zwait-gebandeerde Slek van Cadix.

Dunne Modder- Hoorns.

Een groote Hoorn , byna als een Aroeze

'trompet i
van buiten wit , van binnen

rood , als de Sjangkö's > dog wat ge-

fchonden.

Een paar zeldzame witte baftaard-A^<?«/^f»

met veel zwarte banden.

Een paar ongemeene witte bafl:aard-0//>-

koeken^ met vyf overlangze dikke rib-

ben, en geel van mond, welke ik niet

wete by iemand gezien te hebben.

ZEE-HORENKENS. 5^^
Een paar witte lange tepelbakken van Cu-

racao, met een tepel.

Een zeer groote biume dito , van Cura-
fao j en een kleener.

Een paar groote Fran/che Eel-Hooms.
Een Oliekock met Rozynen.
Verlcheide ongemeene fraeje groote ge-
doomde Beadetykcn , en "een 'er oneer
die blacuw, en zeer fraey van Orangie
banden en verwen , en die de uitmun-
tenlle is, die ik kenne. Daar zyn 'er

13314, ieder om het fraeylle.
Een paar dubble Neten-kammetjes.
Een paar geele ll'eft-hdifche gefpikkelde

zeldzame Harts-Hiorns , de eene met
een tuit , en de andre plat ingebogen
agter. .

Een rolTe en wit-gekartelde zeldzame Tol
uit de Middelandze Zee.

Een dito groene wat kleener.

Een groote , en een paar kleene Ferkens-
Jnuyten,

Zeven Katwykze Jollen , byna yder ver-
fcheiden, en daar onder zeer zeldzame.

Wefi Indijche geribde Kaskettcn , ver-
fcheide.

Wcfi- Indijche roode getakte kleene Lap-
Horens, en ook ongetakte.

Een geelagtige dito.

Een zeldzame zoort van een witte Hoorn,
die agter als een Z'witzers-b>ock ge-
doomd is met drie a vier omgangen.
Deze is zeer zeldzaam. Daar zyn 'er

hier twee van.

Bataxifche Boere Jongens.

De Wefi- Indifche Jrgns-, iwec fluks.

Twee yieugel- Hoorns , oi Kemphaanen^
gefpikkelde.

Een zeldzaam geribd Buykjey met twee
zeldzame ribben 'er over henen.

Twee rofTe dito.

Een paar roflc geknobbelde Z-rt!/)-Hoorns.

Een Jrk.

Een zeldzame dikke Slek^ met vier brui-

ne banden.

Een gevoornde Plek-Woorn.

Een Hoorn , die by Rumphius op de
Plaat No. XXXIV. bydeK.afgebeeld,
en de Achaat-hoorn genaamd is.

Een zeer groote geribde fVeft - Indifche

Casket.

Een Kuypers-hoor als een Dadel.

Een bruine geribde Brandaris uit deAJid'

delandfcbe Zee.

Een kleene Zee-ton.

Een witte dito.

Het fyn geribd Midas - Oor uit Wefi-In-

dien.

TVefl-lndifcbe graeuwe zwart gevlekte

Naalden.

De Cartageenfche Klip-Hoorn , ofLikhoorn.

SCHELPEN -van zyn Ed:
De ongemeene zeldzame groote diep-in-
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gekeepte Navel- oï f^^ervel-Hooxnmtt

diepe inkepingen , de fredevlag ge-

naamd , en nevens eenige zeldzame

Hukken van den Schryver mede in Prent

gcbragt , weergadeloos j en met tan-

den op zydej zynde als een groot ff'^a-

fcl-Tzcr, ok'-AhctnTygers-tong^ ontrent

als een hand-palm van grootte, en tui-

fghen de twee en drie duim breed ,

hebbende zcvcnthien omgiermgen aan

yder zyde.

Een zeer groote ,
wcevgadelooze Jard-

bcy^ ongemeen groot van vlekken, en

die ongemeen Iterk van rood op een

zeer witte grond is , diergelyk ik noit

meer gezien hebbe , welke twee ftuk-

ken wecrJig zyn van alle Liet hebbers

gezien te werüen.

Twee paar fraeje groote Noorclze peerze

De Delminaze Dubblet van i). Adama^

een paar.

Veel fraeje Mopl-fcbelpen.

Een paar StraAt-David-fchelpen.

De groodte zoort vun Si. Jacobs-fchelpen y

wit.

Een lever-verwige dito ingebogen.

Mofeh van Cadix.

Groenlandze pinken.

Een Noordze Fenus-Lahhaar.

Een Spaanze witte gladde Dubblet met

drie fyne banden overlangs.

Een zeldzame witte Schelp met dwars-

ribben.

Een Cartagecnze Dubblet.

Een Cris.

Èen paar bleek-peerfche Dubbletten.

En veel andrc , my ontlchoten.

En De Hceren Vervel en Crena ,
(die maar

van di over eenjaar of twee begonnen hebben)
McQrs. bezitten deze zeldzame ftukken:
Verve!

,

on Crena.
j-,^ ^^^^ j^^^^^i jeze

:

Een Jdmiraal.

Een getakte Stormhoed met een net 'er

over i
dog wondcrbaarlyk fraey en zeer

bruin gevlamd , diergelyken ik noit by

geen Liefhebber gezien heb.

Een paar Wejh Indij'che Caskeiten , onge-

ribd, dog vol gladde rofle dwars ban-

den-, by my al mede onbekend.

Een //rtr/-Hoorn met banden , tot half-

wegen toe gegranuleerd , of gekarteld.

Een ongcmeene fracye zeeme Zecioaejer.

Tv/ee ongemeenc groote ronde roode ge-

kartelde Zee-Jppels; weergadeloos.

Een weergadeloos zeer dicht zwart
,

geel

,

en rood gebandeerd , en zeer fraey Kat-

ivyks ToUeken.

Een kleene roodé JVefi • Indifche geknob-

belde Storm-hoed , diens weergac ik al

mede noit gtz\tn hebj dan by de Heer

Schynvoet-y dog vry grootcr, dijin deze.

E LI N G DER.

Een paar Tslandze 6fNvordzei>cerie Dub-
bletten, en meer andrc.

De Heer Crem bezit deze

:

Drie bruine zeer zeldzame fVeft-Indifcht

Klip-klevers , of /,/^-Hooins j die by
geen Liefhebber gezien heb > dan dat

ik 'er ook een by gifte van zyn E.
bezit.

Een paar zeer fraeje Menmjie Tooten.

Een paar geknobbelde // 'cjï- Indifche Storm-

hoeden.

Een Citroen-geele kleene Dubblet.

Ettelyke peerfche St. Jacobs fchelpen , als

Koriihgi -mantels.

En meer andre , die my niet te binnen

komen.
Een groene verkeerde Hoorn j zeldzaam.

Het 'turks Papier., ontrent een halve pink
lang , een ongemeen (luk , en dat ik

zoodanig by geen Liefhebber gezien,

nog in geen Schi'iften zoo kleen meer
ontmoet heb.

Een zeer zeldzame Hoorn, van forme by
na als een Buykje, of gevlekte Bezoar;
dog wel zoo rund. Een \»^rffadeloos

ftuk. V£--fe

Een paaf witte kort-gedoomde Hoorns,
mede zonder weergae.

Een paar peerfche 2'iümdze, en meer an-

drc fracye Dubbletten , welke alle on«
mogelyk aanhalen kan.

Een Citroen-geele zeer zeldzame ZoiS'

kap.

Wat de Schryver bezit , heeft hy bevorens

al ten deelen aangehaald, en verder by
de zeldzame flukkeh , in Prent ge-

biagt , en agter aan getoond , hoe-

wel 'er van tyd tot tyd nog veel zeld-

zame ftukken , welke alle hy onmo-
gelyk hier melden kan , bygekomen zyn.

Bevorens hebben wy reeds getoond

,

wat Liefhebbers de Wentel-trap be/.iiten,

nu zullen wy voortgaan , om te zeggen,
wat voor Liefhebbers deze en gecne an-

dre van de zeldzaamfté ftukken onder

zich hebben.

De Orangie Admiraal is in handen'

van deze Heeren.

De Heer Landvoogd, Adriaan van der

Stel^ in Jmboiita heeft 'er veel nagela-

ten } dog weet het getal nier.

De Heer Wybcrs heeft 'er. .

De Heer Auditeur de la Faillie.

Ik hcbbe 'er.

De Heer Schot.

5

i
DieSogl:
gegolden

I
heeft op
de verko-

ping van
de Heer

i-'e d'Acquet.



- LIEFHEBBERS van de

De Heer Kiggelaar. . . . i
i

. . . I

. I

De Heer vcm Segicaard.

De Heer Groen.

De Heer RaadpenGonaris Ga/per van Cii-

ters^ (zoo my bericht is) een. i

De Heer BorCTcmeefter TVillem van Cit-

ters. . . .
-

.

Onder De Heer Fincent.

welke
Liefheb- De Hecr Seba. ...
bers de

fl"™en ö^ ^'^"^ hcdi veel Orangie j dog is dof,

betulk-n. de ander helder > dog ie wit.

Onder de Horenkcns van de Hecr Dou-

ghis^ A". IJ2.1. verkogt. i

Daniël van Loenen in Amhoina overleden

,

liet na de twee fchoonlle , die ik oit

ven d!e
gezien heb , daar al de andre maardoo-

•van de de by zyn. . . , . z

Heer van ^
der Stel. ^-=^ ^ ,,

^'

De Gfi'i^i~*jidmiraal werd bezeten

by dezeHeeren.

De Heer Auditeur de la FalUe. z

yder van de twee by zonder j en nog
een derde baftaard-zoort.

De Heer de la FalUe, tot Delft. i

De Heer Jacob Elias Schot, i

ByRum-
?^'}'5'"" DeHcer5'fM'«^•o^/, Opper-Admiraals , of

B. C. E. Admiraals. .... 3

gemerkt.

De Heer Hchnolt , tot Groningen. i

deze is fchoon, en vry groot.

De Heer Foet. C Deze zyn kleen 5 r 1

•< dog moy,en heb- <

De Heer ^^ /7^it». I^ben'eryder. t.i

De Hecr van Segivaard , z Opper-Admi-

raals^ en f Admiraal. ... 3

ZEE-HORENKENS. 57^
die is gemengeld van verwen, hoewel
ook zeer fraey.

De Guineefche Tooi is by deze Heeren.

De Heer Scbynvoet. ( Wie van deze f i . Croote

,

Heeren de befte I en meer

)
heeft, en wete

]

=*"'^'^-

< niet recht} dog-;

I

deze Heeren
bezitten de {

De Heer Schot. (^grootfte.



5
8o VERHANDELING der

De Heer Cr?m , een zeer kleen en onge-

meen Turks Papier. . . .
i

Jdmiraals van Oma bezitten.

De Heer van Segwaart.

De Heer Schynvoet.

De Heer Schot.

Sproetjes , of Kikvorfchen , die van binnen

Purper of zwart zyn, oi Ryflenbry-

Hoorm , bezeten by.

'DcWtxï Sfgield\ een baftaard-zoort. ï

De Heer Groen heeft een klccn ros Fus- 7.

Admiraaltjt.

De graeuwe Mol , of de Argus zonder

oogcn.

Hetmoh.

Ik.

f'

De Heer de Haan.

Ik.

De Heer Vincent.

De Heer IMmolt.

4

2,

I

I

De Heer5'f^o/, een uitmuntend Orangie-

agtig over 't lyf. ... i

9

De witte Porcellana, van binnen Appel-

bloelTem bezit alleen,

Jk. . • • • • *

De geéle IVeJi-Indifcbe Harts- Hoorn met
vlekken of fpikkels , bezitten.

De Heer Segveld.

Groote. De Heer Groen.

Matig De Heer van Segivaard.

groot.

Kleene.
^^ ^^^'' '^' ^""^"S-

7eer
fraey.

Dito.

Ik.

De Heer Fincent.

De getakte iSTwo/ bezitten.

3

z

z

z

_?

14

Gladde getande en ongetande IFefi-

Indifche Spillen bezitten. *'

De Heer Schot z

De Heer Kiggelaar^ een paar groote , en
een paar kleene. ... 4

De Heer Fincent. . . . z

De Heer Seba. , . . 5

j-iz. « . . • . z

Klecnc,

Groote
enfchoo-
ne.

De Admiraalder Gnemoe-lIS^-^, ofBand- • 3«

pennen; zoo de Orangie verwige,

als ook de Citroen geele

zoort, bezitten.

De Heer ^/^^fn de Orangie. . . . i

De Heer Schot dito. ... 5

Ik, een Orangie, en een Citroen-geele. z

Gevlamde Casketlen, of gcftreepte 5.

Bezoars bezitten.

De Heer Schot.

De Heer van Segwaard.

4

f

De Heeren van Citters. . . z

Op myne verkooping ingekogt A°.

1717.

De Heer Heïmolt,

De Heer Groen.

De Heer Fincent.

De Fice-Admiraal werd bezeten by.

De Heer Schynvoet. ... 3

De Heer Kiggelaar. . . . z

De Heer van Seg'waart. . . . i

De Heer Schynvoet. ... 2
een glad , en ook een ingekeept , dat

by niemand, dan ook by de HeetfFy-
bersy zag.

De Heer fFybers^ twee ingekeepte. z

De Heer de Koning , een geel ch bruin-

gevlamd. . . . . z

De Heer Kiggelaar. . . . t

De Heer ^ö<??, kleene, blaeuw en bruin

gevlamd.

Een heerlyk groot paar.

De Heer Groen.

De Heer Auditeur de la Faillie.

De Heer yoet.

z

2

t

z

19.



Liefhebbers v^^ m
Xj-ameel- Hoorns, of llompe Lajp • Horens

y

bezitten deze.

De Heer Vincent heett een zeer by zond re

zoorc van deze. . . . i

De Heer van Segivaart.
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5

4

4

2

V E R H A N D
Van zeldzame Schelpen.

De D^/ Minaze roode Dubblet van D.

Mama bezitten.

De Heer Seba.

De Heer Seg-oeld.

JDc Heer van Segwaard.

De Heer .Si/^o/.

De Heer de Koning.

Ik ^_
De Goude Tovg bezitten.

De Hecren van Citiers (gekomen van my
z

z

l

2a3

4

I

ai.

by verkooping A°. 17 17.)

De Heer Groen.

De Heer van Segwaard.

De Heer Fmcent.

Dfmeer. De Heer Schot.

E L I N G i>ER
De Heer van Segwaard.

De Heer Schot.

De Heer Fincent.

De Heer Kiggelaar.

2 Kleenè;

2 Ftaeje,

2

I

De Appelbloefleme groote Tour de Bra^

bezitten.

Groote. 'dDe Heer Auditeur de la Faïlie.

' Deze is van myn Goedje A°. 1717'

door zyn wel Ed; gekogt.

Ik 4

i6ai7

De Straat-Davids-Dubbletten bezitten.

En daar

onder
een de De Heer Schynvoet. . . 3
grootfte ,

die keaae

De Heer Seba. . . . i

Hier
zyn de De Heer Carel Borchart foet. 9
fraeyile.

De Heer Dirk Voet tot Zivol.

De Heer Groen.

De Heer Seba.

De Heer Voet.

De Heer Dirk Voet.

De Heer Scbaid.

De Heer Schot.

De Heer Kiggelaar.

Ik.

De Heer de Koning.

En een , pg f^^gj. yi„ccnt.
?ry.groot

De Heer Schot.

Ik.

z

2

3

233

3

ij ai6.

De witte Tong bezit alleen.

De Heer van Seg^jvaart. . . i

De Heer Carel Buchart Vost de aller-

befte. . . . I

De Heer Vincent. . . i

Verkeerde Ilafpels bezitten.

De Heer Groen. . , 3

Groote De Heer Schynvoet.

3.

De
I

grootfte;

en befte

van gijn;.'

6

2

I

I

I
Groote

j

en eenige

kleenc^

I

I

14.

De donker-blaeuwe groote Tour de Era,
bezitten.

De Heer Schynvoet. . . z

De Heer Vincent. . .
^j,

De Heer Seba. . . . - z

De Heer de la FalUe tot Delft. 1

Ik een blceker Batavifche zoort. 4

De Heer Z/^^f/^^r dito, dito. 2

IJ'

Venus-Harijcns niet roode fpikkels , be-

zitten.

De Heer Schynvoet.

De Heer Segwaart.

t&z

I

De Heer Vincent. . , i

en nog een met een Appelbloefleme
rand, en een"Citroen-geel.

De Heer Kiggelaar een Appelblocflem ,

en een geclagtig.

De Heer Auditeur de la Fallic. i

en een Appclblocflem (beide van my
gekomen.)

De Orangie St. Jacobs-fchelpen ^ of Ko-
nings-mantels bezitten.

De Heer Auditeur de laFallie.

(van my gekomen)

Dc Heer Schynvoet.

y a 6,

loivleene.

2^5
De



'.M.„>^;,.:/„ .,,/,.,
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Klecne. Dc Heer Helmolt. . .

en een zeer groote fiaejc.

De Heer Scl)ot.

Kleene. De Heer Kiggelaar.

De Heer F'incent.

Dc Heer Seba..

Ze^ groote,

en vier rt

kleene.

2 3}

1

£

10

}za 5}.



584 V E R H A N D
20 Een Vioiet-puipre Wydmonder , of

Rudolfui.

zi Een zeldzaam geel 'Tutitie met grootc

witte vlekken als een heic van een

Mcnfch, enz.

22 ben zeldzame groote groene Kaas met

vyf llippel-banden.

2^ Eendifo, dito, met vier dito.'

Z4 Hen gekarteld gracuw Fiugen-fchtetje.

2,/ Ewee gekartelde Hart-Huorns y even

als Zcgreyn-Leder.

26 Twee bleek-groen en wit-gevlektc

Kroon-Hoorm ; deze heeft ook de Heer

van Segvjaart , i paar , en de Heer /^/«-

ctnt I van my.

17 Een paar Oiangie A^.v^ürtïüf«, en heb

een paar aan de Heer l^mccnt vereerd
\

zyn anders onbekend.

a8 Een witte Krab , als een Podagra-

Krap byna.

2P Een blacuwe zeer lichte Klip-kous.

30 Drie ongemeene dito, dito, als een

Tyger geel-gevlamt.

51 Een paar zeldzame iS'/i^K^^->to/'/)e», een

zoort van Klip-kouzen.

52 Een witte klcene /'o/ve//^'»*?, van bin-

nen Appelbloezem.

53 Een paar graauwe zeldzame Moer-

byeriy van binnen Appelbloezcm.

3 ij. Eén paar Eiken-houti-Tooten met 2
breede witte banden.

35" Een zeldzame Tulband-Hoorn.

36 Drie Witte Scorpioentjes ^ zeldzaam.

37 Een ongemeene groote dito zwart,

en nog een zeldzame zwarte.

58 Een zeer groot Herten-Horenken ^ als

met een Stccn-rupze'er over.

59 Een paar uitmuntende gecle Spoqk-

jes.

40 Een zwart-gemarmeld heerlyk dito

,

zeer groot.

4.1 Een paar bleek-purpre Lobbekens.

41 Een ongemeene zwarte Brandaris.

43 Een donker -rolTe fchoone Harts-

Hoorn, en nog een geelagtige.

44, De rofTe Schout by nacht. Deze is ook
by de Heer van Segwaart ^ en zoo ge-

loove by de Heer Groen.

45: Een paar AppelbloefTeme dubble Paus-

kroontjes,

46 Een blaeuw Bez.aar,tje oi Duifje.

47 Een fchoon ros Tootje met een breede

helder- witten' band ip het midden, en

agter aan een gemarmelde dito.

48 Een geel gemarmeld Tootje, en epn

diergelyk bruin.

49 Een paar zv^art-agtige groene Kaas-
jens , met een witte band in 't midden.

jo Een fraey Agaate Bakje met breede

donkere en fyne dito ftreep-bandcn op
een witten grond.

ƒ I Een bruin Spookje zonder tcekening.

Dit mede by de Heer van Segwaart.

52 Een dito, dito met witte vlekjens.

E L I N G DER
53 Een fraey dog wac divers paar kleene

nct-geteekende Knobbel-Horenkens mee
witte, zwaite en lleik-giocne blok-
jens.

54 Een wonderlyk fraey groen- en bruin

Knobbcl-Hurenken^ met Haeuw wit ge-
mengd.

ƒ 5- Een dito, zeer fyn van teekeningals

of 't een NaJJ'au was.

^6 Een dito van groen, zwart, en wit
ongemeen fterk,en heerlyk tegen ma,l-

kandren fpeelende.

57 Een paac geele Ternataanfihe Fleer-

muiz.en.

58 Een rosagtige dito.

59 Een wonderlyk fraey TFejl - Indifch

rond Kaskctje of Slormhoedje.

60 Een gecle fF'olk -Hoorn, van my de

Cjjfcr-Hooni genaamd , om dat 'er klaar

op Haat 717, 577 aan de eene,en 877
aan de andere zyde.

61 Een blaeuwe fp'^olk - Hoorn ; bleek-

blaeuw en zwart gemarmeld.
6z Een lange graeuwe Fledermuis.

63 Een zeldzame gevlamde dito, byna
als een fVydmonder.

64 Een paar zeer groote wV* '^inari's^

met fyne geele d wars-banden, en vaa
binnen pcers. .

ój Een paar dito ditoos , van tinnen
zwart.

6f a. Een zeldzame geteekende Harts'
Hoorn wit en zwart, zonder, haiten.

65- b. Een paar kleene graeuwe TootjenSy

met 3 bruine ruit-banden, zeldzaam.

66 Een weergadeloos fraey- geteekend en
Compleet Trompetje.

67 Een zeer kleen dito.

Ó8 Een heerlyke Dadel ^ bruin en geel

geniarmerd.

69 Een dito dito dito,graeuw en zwarc
dito.

70 Een wonderlyk fraey paar ros en wit-
geraarmcldc Kuipers-boorcn.

71 Een Orangie Boeren-Jongen, met een
fynen witten band.

7» Een paar geel-gemarmeldeZ)öKr^, of
Slekken-Hüorns , van binnen bleek-pur-

per.

7^ Den Admiraal der Italiaanfche Vloer-

kens, met 2 breede üerk-roode ban-

den.

74 Een zeer fterk-gemarmeldc blaeuwe
en zwaare dikke Dadel-Toot ,oïAgaat'
Tootjen.

75" Een dito dito , rood en wit Jgaat-
Tootjeri^ of Brtiinetje. -

j6 Een zeer fraey geel /igaate-bakje , met
een \yitten band .in 't midden.

77 Een zeer kleen Buikje.

78 Een paar kleene graeuwe TVyd-moH'

derkens vol zwarte d wars-banden.

79 Een graeuwe gekartelde Zilver-mond^

met zwarte overkngze vlammen.
80 Een
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So Een paar dito, dito wat lichter gracu-

wedito, en dito.

8 1 Een dito Zilver-mond ,'t halflyfzwart

met witte vlekken, en 'c half' lyf over-

dwars graeuw.

8i Een ztcr groote geribde graeiiwe^«o/.

85 Een ongcmctnc l^''cft-Indifche Argus

,

zecrgroor van wiite vlekken.

84 Een witte Boter-Toot met ydele zwar-
te Ipikkels.

85 Een IVefl - Jndifche Krul - Hoorn ratx.

zwarte dwars-bandcn j diergelykc by
na ook by de Heer i:an Segwaart.

85 Een wccrgadcloozc Jrgus in witheid

van grond , en zwartheid van vlekken.

87 Dr]c Neptunus-Schagten, deeenewat
bcrchaüi.^d.

88 Etn li'ejl - Lidifche witte baftaard-

Zwitzet s •broek ^o{Morgenflar met gc-

zaeyde geele vlekken , ongemeen.

89 De Admiraal van de fVolkjens, of
Agaaten-bakjcns , bleek-grauw ; dog
heIJcr van grond ,met 1 6 bruine d wars-

banden, met grcote witte fpikkels 'er

op, wonderlyk fiacy.

90 Een zeer r^' .owq IVeft.lndifche Zviit-

zers-brotK, oi Morgenflar ^ tiifTchen 't

roi en pui per, ongemeen fraey.

91 Een zeldzaam paar Kernphaantjes ^ of
Vleugel- booms ,0{^x\g\c van couleur.

92 Een paar zeldzame Knol- Horens

^

voor aan fpiis, en agter met diepe gie-

ren j dog meinc die nog elders gezien

te hebben.

53 Een pz^T Doggerzanders van een won-
derlyk fatzoen.

94 Een zeldzame gevlamde Boeren-Mu-

Jycq.

95" Een paar andre geknobbelde Dogger-
zanders.

^6 Een zeldzaam ro-gevlamd Jgaatje.

P7 Een paar zeer kleene Si. Maloze Bel-

Hoorns.

98 Een weergadelooze lever -verwige
Zots-kap.

99 en I co Een paar zeer kleene wit en ros

gctcekendc IVcft-Indifche Stormhoed-

jens i en nog een dito kleen zeer fraey

bruin geteekend.

100 Drie verfcheide foorten van Oran-
gie Admiraals.

10 1 De fV^entel-trap , op twecderley wy-
ze, van boven en beneden , net na zy-

re groote,
( gelyk ook alle de vorige

Hoornen) geteekend.

lox Een paar Telinga-MaloU-Hoorns , of
Reuzen-Ooren ; weergadeloos groot en
fchoon.

Een menigte andre zeldzame welke ik

vooiby gae.

SCHELPEN of DUBBLEfTEN.

Welke ik mcyne alleen te bezitten, en
hier in Prent vertoond.

I Een paar ongemeene fterk-Orangie Si.

Jacol'S-Jehelpen , zeer groot.

% Een paar dito roode , duo dito.

3 De Winkelhaak. Déze is ook by de
Heer 'can Segivaart en de Heer Groen.

4 Een weergadelooze grooteen heerlyke

Rots-Dubblet.

) Twee pa.ir Batavifche peerfche Zonne-

ftraalen. Heb een diergelyk paar aan

de Heer Kig^elaar vereerd.

6 Een Orangie-geele gcmarmelde Slrik'

Dubblel , als met een netje 'er over.

7 Een dito, dito, dito, dito bruiner van

reekening.

8 Een dito, dito, dito, dito anders van

teekening.

9 Een paar dito, dito, dito, dito, dito.

10 Een wonderlyk paar Strik-Dubbletten

zeer fraey gemarmeld.
II Een fi-jejc Strik-Dubblet met donkre

vlekken, en zeldzaam van teekening,
met een V. 'er op.

12 Een excellente met bruin zeer fterk

op een witten grond geteekende Strik-

Dubblet.

13 Een paar zeer Diftinft- geteekende
Strik-Dubbletten met een rand onder.

14 Een fraeje donker-zwsrte Strik-DuB'
biet.

15 Een weergadeloos paar iV/is^/^;; als de
Schevelingze.

16 Een paar ongemeene Landfcbapjens of
Griehze yi. Dubbletten , als Kivits-

Eyeren gefprikkeld, dog 'c eenc wac
zwarter als 't ander.

17 Een paar weergadelooze bruin en
ürangie-geelagtig geteekende Strik'

Dubbletten.

1
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Een graeuwe efïcn Strik-Dubblet met
zeer flaeuwe bruine overlangze breedc

flraalen.

19 Een paar graeuwe gefpikkelde Strik'

Dubbletten.

20 Een ongemeene Soelifche Dubblet
^

Orangie-agtig van verwe.

21 De Frede-vlag van de Vicer de Koning

alhier, zonder weergae ; dog hebbe i

paar dat vry kleender en zoo diep niec

ingekeept is, 'c welk hier na, op N".
29. volgd , en 'er al zeer na gelykt j

dog is zoo groot, nog zoo fraey niet.

22 Een Gredelyn zeldzaam Foelie-Dub'

bletje.

23 Een zeldzame Aardbey , fchoon van
groote, en meteenbloed-rooden bree-

den band aan zyn boven-rand , en groot

van korls ; dog de fchoonfte van groot-

te, witheid van grond, en grootheid

van fchoone roode en ydele fpikkels is

by de Heer de Koning hier.

24 Een hcerlyk Orangie Lazarus-klap^

of Dubblet.

25 Een paar bruine Pofferk(Hs met fync

overlangze banden.

Ëcce 3 Een
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2.6 Een orgemeenc groote , en fiaey ge

teekende fZcevhTüine Konings-ma»tel.

zy Een paar zeer fraejc fygen.

a8 Een paar zwart en flaeuw geel-ge-

s\iLXi\écBaard-knypers oi Boon-Dubblet-

ten. Dog deze is grooter en beter by

de Heeren van Segivaart ^ en Schyn-

voet.

29 Een paar zeldzame Batewifche zeer

groote geribde Navel-Dubbktten. En
die onder andre Liethebbers zyn , heb

ik aan hen vereerd ; ten ware nader-

hand by andre bekomen zyn.

30 Een paar zeldzame geribde Amandel-

Dubbktten.

Daar hebt gy Heeren Liethebbers, het

gcene wy voorgenomen hadden van deze

Itoffen te zeggen.

Wy lluiten hier mede het Hek, van
de Amhonfche Landvoogdy ^ als mede van

deflèlfs, Zee , en Thuin. Meynende,
dat wy het voornaamlte , dat 'er van
Jmboina, zoo te Land als ter Zee, of
van hare Inwoonders, mitsgaders van al-

les, daar voorkomende, te zeggen valt,

zoo net en kort als 't ons mogclyk was,
en zoo uitvoerig, als de zaak zelts ver-

eyfcht, hier aangeteekend hebben. Zul-

lende nu tot de Bcfchryving van Band*
overgaan.

NAUKEU-
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NAAUKEÜRIGE VERHANDELING
. .V A N

BA ND A,
Behelzende een Nette Landbefchryving

VAN DEEYLANDEN
Daar onder behoorende,

ALS MEDE EEN
V E R H A A L van de Z A A K E N,

Tot nu toe aldaar voorgevallen.

EERSTE BOEK,
EERSTE HOOFDSfüK.

BE/cbryving van Banda. Naamen der'Eihnden. Neira.l>efchreven. Naflau f«Bel-

gica alle afgebeeld, 't Hoog Land van Banda of Lonthoir. Naamen der Perken.

Het wit Water. V Werk der Slaven in een Nootenperk. Hoe verder met de Nooten

,

tcc. gehandtlt vjerd. //^? leven f» vei-mogen ^fr Perkeniers. //«««e ftoutheid. Korte

fchets van de Perken op Lonthoir.

Befchry-

Yi'ng van

BANDA.I

Naamen
der Ei-

hnJen.

N ordre van de tyd der verovering is

BANDA de naafte Provintie of

Landvoogdy na Amboina , over

welke ons te Ipreken valt.

Dien naam draagt de ganfche Land-

voogdy , hoewclze maar aan een Land,
gelyk \vy aanftonds zien zullen , eigen is.

Het beftaat uit zes bewoonde , en vier

onbewoonde Eilanden.

]^e naamen der bewoonde zyn Neira,

't Hooge land van Banda ( doch van den
inlander Bandan gcnaamt ) de Goenong
Api, Poelo Ay, Poelo Rhun, en Ro-
fingeyn.

De onbewoonde zyn Poelo Mamuok of
Poelo Pifang, Poelo Kapal, 't Vrouwen
ciLnd, en Poelo Seythaan, welke twee
katlte ook wel Nalacan en Sakano, van
ouds genaamt wierden.

Deze Eilanden leggen op 4' graad Zui-

der breedte van de Linie , en tullchen de
2y of 30 mylcn van Amboina.

ITI. De El.

Het eerfte , dat in opmerking komt,
j^^j^^ ^^^

hoewel geenzins het grootfte , is het Ei- fchieven.

land Neira, om dat de Landvoogt, en

meert al de voorname Bedienden der

Maatfchappy , hier hun verblyt en woon-
plaats , nevens veele andere borgers , of

vrylieden, hebben.

Li oude tyden , zoo my uit een berigt

van de Heer Henrik van Bergel blykt,

plagcen op Neira verfcheide lieden te

wezen , die door de langduurige oorlo-

gen der hardnekkige Bandanezen verwoeft

zyn. De voornaamlle van deze en de

hoofdftadt dezes Eilands was Labetacka,

onder welke nog drie andere , Laélor,

Gioe, en Lucra genaamt, ftonden.

Dit Labetacka , in 't Noorden dezes

Eilands gelegen , was zeer volkryk , en

plagt ontrent in 't jaar i f90. en bevo-

rens, cene lyn met die van de ftadt Neira,

in die tyd nog zoo magtig niet, als La-

betacka, te trekken , welk JScira toen

A onder
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Nafliia

,

en Bel-

gica.

onder zich ook nog drie fteden , te weten

Oerien, Sjak, enRatoe, had. Zy wa-
ren toen te zamen nog üehlima's , zynde

een van de twee ftrengcn van regeering

(even als de Hoekze en Kabeljauwze,

dcGuelphcn enGibcUinen, &c.) die daar

te dier tyd Hand grepen
,

geiyk in Am-
boina, daar het de ftreng, of party, der

Mooren
,

gelyk de Oeiifiwa's die der

Chriftenen is, hoewel van de negen ko-

ninklyke Raaden in Ternatc ( die Moe-
ren zyn) oorfpronkelyk.

Ecnige jaaren daar na , ontrent 't jaar'

ifpS. of if9p. vielen die van Labetacka,

met de onderhoorige Heden , van die van

Neira af, houdende het zedeit met die

gene, die zich Oelifiwas uormdcn.

Oeli-Limabeteekentin 't Amboineefch
een vyfgdpanfchap , of een gehugt v

m

vyven , Oeli-Siwa , een negengcfpanlchap.

Zedert dit afvallen hebben die van

Neira, die toen de magtigfte en vry ver-

mogender, dan die van Labecacka, wa-
ren, geduurig met hen geoorlogt.

Men vint geen huizen , nog gedenk-

tekenen meer van al deze ftedekens , dan

dat 'er op Neira, aan deNoordzyde, nu
nog een ftraat is , Ratoe , dat de koning

in 'tjavaanfch beteekent, genaamt, die

men öok zegt dat dezen naam draagt,

om dat hun koning eertyds daar zou ge-

woont hebben. Verder is alles door de

oorlogen verwoeft j dan dat by 't perk

Labetacka nog de naam van dat Itede-

ken overgebleven is.

Het eiland Neira heeft aan zynen Weft-
hoek de Goenong Api , ofden Vuurberg

,

in 't Zuiden het hooge land van Banda
vlak'er tegen over, zyndczelf in 't Noor-
den geplaatll , en in 't Ooften draait den

hoek van 't hooge land, waar op hetile-

deken Celarame legt , vlak voor 't Oolter-
gat , of voor Neira 's Oofthoek , en
ontrent Ooft ten Noorden heeft men
Poelo Pifang, en een weinig Noordely-

kcr Poelo Kapal leggen.

Het eiland Neira is in zich zelven klein

,

beflaande in zyn breedte ityf een halve

myl, en in de lengte een myl, zoo dat

ik gifle , dat men het in twee mylen en

een half gemakkelyk zou rond fcheppen.

Men heeft van ouds her al op dit ei-

land twee groote vaftigheden of kallec-

len, Naflau en Belgica genaamt, gehad.

Wanneer of door wie die gcbouwt zyn

,

blykt my nergens klaar. Naflau fchynt

my naaft toe van de Portugeezen ge-

bouwt , en daar na in 't jaar löio. door

de onzen verbetert en vernoemt te zyn,
alzoo die, gelyk wy hier na zien zullen,

het daar vonden. By 't begin der Ban-
dafche Refoluticn ofBefluiten in 't jaar

I 6 I 9. en by de Dagregiftcre , die in

't jaar i6zj. aanvang nemen , leeft men
al van deze twee en meer andere vaftig-

heden ; maar hooger op kan men niet

komen.
Het kaftecl Naflau legt aan de Wcft-

kant van Neira , digt aan ftrant ; heb-
bende vier bolwerken, de Admiraals punt

,

Zeelandia , Delft en Rotterdam , waar
vandceeifte in 'tZuidwcften, de tweede
in 't Noordweften, de derde in 'tNoord-
ooften, en de vierde in 'tZuidoofrcn ge-
legen is. Yder van deze Punten ofBol-
werken is met agt metale ftukken kanon
voorzien ; en op zommigcn plagt men een
limoenboom te hcNben. Dit kaiteel be-

llaar 'aa binnen een lengte van 174, en
een breedte van 1 3 roeden. Aan de zee-

kant , of aan de Zuidweft zyde des ka-
lleels, op de gordyn, ftaat het huis van
den Landvoogt, 't geen van verfcheide

brave vertrekken , en voor aan van een
groote Zaal voorzien is , in welke ik , by
Riyfi aanwezen , het atbeeldzel van den
Opperlandvoogt , de Heer jan Pltir/z
Coeiif met het halve lyf , met een geel
zyde wambais en een groote wyde broek

( byna even eens , als nu nog de helbaar-

diers van den Opperlandvoogt op Batavia
gekleed gaan ) hangen zag. Onirent de
punt Zeeiandia heerc men oe u apenkamcr

,
en verder in dit Fort verlcheide comproi-
ren , en een fr.iaje bezctung na giflïng

van ifo man. Ook woont deCapirein,
Lieutenant , en Vaandrig , in 't zelve.

De zee- of waterpoort is tegen over het

hnoge Land , pas buiten de welke men
een gragt ziet , doch zonder water. In
de muur van deze poort ftaat met yiere

letters A"*- 1617. waaifchynclyk dat die 'er

toen gezet is. Wanneer men op de ge-

mcene weg na 't Zuiden gaat , heeft men
een korten anderen weg , die na een fraai

waterpas loopt, waar op mede eenig ge-

fchut legt , met het welke men gemaJv-

kelyk aan de overzyde fchietcn , en dus
de Reede der fchepen , die 'er vlak voor
is , bevrydcn kan. Voor dit waterpis,
't geen ontrent tegen over groot Walin-
gen komt , legt een groot Rif, over
't welke men niet , als by hoog water,

komen kan. Op dit Rif plegen zich wel
eenige D«3CJongs (een zeker foort van
viflchcn ) te houden , en op 't wier , dat

men daar op ziet , te aazen. Wat dit

voor viflchen zyn , zullen wy onder die

van Amboina befchryven.

Ten Noorden van dit Kafteel heeft

men
,

p;is ter zydcn den gemeenen weg

,

die langs het zelve loopt , op eenen re-

delyk hoogen heuvel het kafteel Bc igica,

tuflchen *t Predikants huis , en 't Ge-
recht , een naam , gelyk ook die vaa

Naflau , door de onzen wel gegeven j

doch ik kan niet navorfchen, waiineer,

of door wie , 't zelve gebouwt , hoewel

geloove , dit door de onzen , niet lang

na de verovering van Neira , &c. ge-

fcliicd
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fchied zy. Het is in zich zelven een

frani beknopt Kaftecltje , niet al te groot

,

maar net , van fiaaje rondeelen , of too-

rens, die wit gehouden werden, en van

goede regenbakken (hoewel die zedert

de aardbeving ir> 't jaar i68?. geberftcn

zyn) voorzien j maar deze veiling , fchoon

't kafteel Naflau , en de ganfche vlakte

in 't Zuiden , Ooftcn en Weiten bedry-

kende, is echter niet al te krygskundig

geboiiwt , aangezien pas agter 't zelve

een heuvel gebleven is, vry hooger, dan

die , waar op Belgica legt , en die ook
volkomen over het zelve gebied.

Dit was de reden, dat men op Batavia

in 't jaar tóf/. niet alleen goedgevonden

had 't zelve af te breken ; maar ook den

Ingenieur en Vaandrig Georg Eveihard

Rumpb, uit Amboina m 't begin van Ja-
nuarii des zelven jaars derwaarts zond,

met lail om op dien hoogllen heuvel een

nieuwe Reduit , die al de andere fterktcn

,

en 't gantfch Eiland beihyken zou , te

leggen ; doch hy vertrok weer van daar

den 1*^^° Mey , zonder dat ik heb kon-

nen merken, dat een van beiden gefchied

is i want Belgica is in wezen gebleven

,

en, in de jaaren ^687. en 1688., heb ik

op dien hoogllen heuvel geen Reduit ge-

zien , maar wel bevonden , dat door ar-

beidsvolk dagelyks aarde van dien heuvel

afgekruid , en de zelve dus hoe langs hoe
meer vereffend en weggenomen wierd

,

hoewél 'er nog geweldig veel van weg
te kruijen viel ; maar dan zal 't kalleel

Belgica 't ganfcli Eiland zoodanig bellry-

ken } dat , fchoon eenige vyanden
't Waterpas ^ en 't kalleel Naifau , al ver-

overd hadden, zy'er niets ter wereld aan

zouden hebben, aangezien men hen van
't kalleel Belgica plat zou konnen fchieten.

Benoorden het kalleel legt aan 't einde

van de llraat Rutoe , en daar om henen

,

de Papenberg , alwaar de magiige en

i
volkryke Negry Ratoe gelegen heeft,

•' die door de oorlogen met de Hollanders,

in 't jaar löop. en in de volgende jaaren

,

geheel uitgeroeid is, zoodat'cr huis nog
mwoonder van overgebleven is. Men
vind op dien berg nog veel Moorfche
graven , en grafltcencn aan 't hoofd- en
voeten - einde der zelve , zynde nog de
eenige aloude ovcrblyfzels en bewyzen,
«.lat hier Mohhammedaanen gehuisvelt

hebben.

Men ziet 'er ook eenige diepe groeven

,

en kleine bronnen j doch van geen belang.

Hy wcrt anders niet veel bczogt , om
dat de bygeloovige Bandaneezen , waar
van 'er nog eenige van de vrouwelyke
iêxe overgebleven zyn , haar nakrooll,
fchoon Chrillen , nog dagelyks inboeze-
men , dat het hy deze graven fpookt , en
dat men op geene dezer graven watcien

,

üt zyn gevoeg doen moet , 200 men da;y

van geen doodelyke ziekte , ja de dood
zelf, op zyn hals haaien wil.

Dit is een verhaal , dat ik zeer wel ge-
loovej zonderdaarom hier ontrent eenige
werkmg, 'tzy vandenDuyvel, 'tzyvatl
fpook , de minlle plaats te geven , alzoo
't niet onmogelyk is ook deze graven

( gclyk ik wete aan andere Moorfche gra-
ven , om ze voor diergelyke onreinighe»
den te bewaren

, gefchied te zyn ) zoo
flerk te vergiftigen , dat de opllygende
damp , na 't wateren , aan zulk een de
dood zeer licht , en fchielyk , heeft kon-
nen veroorzaaken j waarom ik myn goede
vrienden altyd geraadcn hebbe , om het
bygeloove wel te verwerpen , maar ook ,
noit op deze graven veel te gaan , en 'er

voor al doch niet te wateren , of hun ge-
voeg te doen , om dus zich zelven niet
moetwiUens^ in gevaar , of van hun leven 9
of van ecQ fwaare ziekte, te brengen.
By dezen Papenberg , aan de zyde van

't Zonne-gat (een kleine llraat ofdoorvaart
tulTchen Neira en de Goenong Api) is een
bron van warm water , die al vry heet is.

DeLandvoogt, en den Oppcrkoopman
vond ik in de jaaren 1687. en 1688. buiten
het fort Naflau woonen , den eerllen pas
Beoollen en den anderen pas Bewellen het
zelve , 't geen zy mogelyk zedeit de
fwaare aardbeving van 't jaar 1683. zullen
hebben gedaan , vreezende anders door
de fwaare beweging het Fort op hun lyf
te krygen.

Men heeft op Neira 2 of } groote
flraaten. Deeene loopt, met een kleine
draajing, van de timmerwerf der Maat-
fchappy , die in 't Auidelyklle van dit

Eiland legt, Noorden op, voorby ver-

fcheide huizen , als dat van den Opper*
koopman , en de Hollandfche fleene Kerk ,

aan de ecne, en voorby 't kalleel Naflau
aan de andere zyde , tot in de belommerde
llraat Ratoe , en zoo met de zelve tot

aan den Papenberg j ten einde. De
tweede llraut loopt Óoll op , langs het
Gerecht , als ook langs den heuvel,
waar op Belgica legt , hst Predikants huis ,
en langs meer andere , al een fraai lluks

wegs heenen, tot men ter rechter hand
zich na llrand , of met een dwarslleegje

na 't Zuiden wend , en zoo , langs een
fchoon en ruim ziekenhuis, dat men ter

linkerhand heeft, aan tlrand komt , daar

men dan , W^fl op , weer langs een an-

dere ry huizen , en langs het armenhuis

gaat, tot men de vifchmarkt (diens op-
zicndcr een Jood is, buiten welke 'er nog
een op Celamme plag te woonen) op
den hoek paflêcrt.

Wanneer men by de Corps du guai-de

komt , en 't huis daar de Heer Landvoogt
uïw zy/ plagt te woonen voorby is, heeft

men de vifchmarkt, tuflch;n welke, en
't kalleel Nafl'au , een fraai groot plein,

A 2i en
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en verder 7,00 na ftrnnd , als na 't huis

van den Predikant , alles vlak en open is,

tiende. het huis des Landvoogts rcgc te-

gen 't lïuis des Liciuen:inrs , in 't kallecl

Naflau , aan. Indien men die tweede

fti-aat rcQt uit loopt , komt men by 't perk

,

dat den Borger -lieutcnant Tohias'Harde-

CDp, in 't jaar 1Ó87. en cenige jaaren 'er

aan, toegekomen heeft.

Alle de huizen op Neira zyn door de

bank van zecileen gcbouwt , die met kalk

,

die zy da;u" overvloedig zelf branden,

Keer wel vail gezet, bellreken, en gewit

zyn } doch zy hebben alle , uit vrceze

der aardbeving , maar eene verdieping

,

en zyn met Atap (weinige uitgezondcrt

)

fedekt. De vloeren dezer huizen maa-

en zy veel van zuiker, en kalk, die wel

doortreden en gcmengt is , welke zy, wc!

frlcgt en glad geilreken , laaten droogen

,

ie dan zeer wel na graauw marmer gc-

lykt, en zeer effen en gelyk is.

Zulke woonhuizen giffe ik dat 'er in

't jaar 1687. omtrent 70 of 80 groot en

klein waren , waar van de meeitc al voor

vry goede huizen pafferen konden.

De Hollandiche Kerk ftaat naafl; een

Gabba Gabba loots , die tufichen de zelve

,

en 't huis van den <- >pperkoopman , plagt

te itaan. Zy wicrt in 't pas gemelde jaar

,

alzoo zy door de aardbeving nog zeef ge-

fchondcn , en nirt bequaara tot het Avaar-

nemen van den dicnlt was , zoo verre

weder in ftaat gcbragt , dat , daar men
bevoorens in die loots 's morgens Duirs,

en 's middags Maleits, plagt te prediken,

men dat in 't jaar 1688. weer in deze

lleene Kerk begon te doen. Zy is van

binnen fraai ruim , moi Ucht , en van

verfchcide gclloclrens ,
gelyk ook van een

goeden Prcdikftoel , voorzien , en gelykt

,

van buiten aan te zien , wel een vader-

knds huis met een vaderlandzen vooige-

vel.

De opcnbaare wegen hier zyn niet be-

ftraat, maar echter zeer goed en hard om
te begaan. Ook kan men, Ratoedoor,

en zoo na de Papenberg al opgaande , van

agteren in Relgica komen , en , zoo men
wil , ook daar langs vlak op NafHui aan

den heuvel afgaan , maar meeft heb ik

,

om den ardcren avond dit heen , by de

Papenberg tot aan 't einde van dezen

heuvel na de ( )oftzydc , fchoon 't wat

fteil is, omgeredcn , daar men, by een

groote witte put komt, en by een klein

necnen huisje , al van een fraaje hoogte

in zee ziet , alwaar men dan gewoon is

wai te ruften j en van daar ryd men al-

lengskens dezen heuvel aan die zyde, na

'tftrandtoe, ofna 't Zuiden, af, alwaar

men dat bekent Mangga's bofch , daar

die wakkere admiraal Ferhoevm met zoo

veel bruve mannen het leven zoo deerlyk

onder cte handen der vcrradelyke Banda-

neezen liet , en verder een fraajen thuift

der Maatfchappy voorby , en zoo langs

ftrand henen ryd.

Wat den voornoemden thuin aangaat,

hy is langwerpig vierkant, een moi lluk

lands, met vericheide fraaje fruitboomen

vercierd , en met een fchoone muur van
kraal- of zeefteen , ontrent 8 of 9 voeren

hoog, die 'er een fraai cieraad aangeeft,

omringt. Deze thuin legt pas agter hec

ziekenhuis , 't geen men even na den zelvcn

voorby gaat , en dan komt men weder
langs ftrand tot voor 't Kallecl. Dit is

de eenigile wandchng, enverfte uitfpan-

ning , die men op dit Eiland nemen kan

,

ten waare men zich in een der twee
Nootcnperken ofte boflchen (alzoo 'er

op dit Eiland geen meer zyn) die mede
aan de üoftkant leggen , en zeer fchoone

ja van de grootfteNootcnmufchaten uit-

leveren , wilde gaan vcrluftigen.

Het eene van deze Perken (welken!

naam my niet voorkomt ) weleer den heer

Tobias Hardccop toegekomen hebbende,
is ïzoo roeden groot, leverd ifoo pond
Foelie jaarlyks (hoewel 't voor 't branden

van den berg wel 10000 pond leveren

kon ) heeft fo flaaven , hoewel 't op 45-

zielen maar geftelt is , en is nu ontrent

6000 ryksdaalders waardig , fchoon 't voor

't branden des bergs op 7000 R'^c^ ge-

fchat wierd , en zelf wel voor meer ver-

kogt is. Henrik Meyer , een perkenier

aldaar , verkogt dit aan den jongen k Borge

( Iwager van den Predikant D. Boterkooper)

voor 7ioo R<ieis , en die verkogt het weer
aan den Borger - lieutenant (dat hier de

hoogite Borgerbediening is , alzoo men
'er geen Capitein heeft) en Confiturier

der E. Maatfchappy , Carcl Harder , voor

6000 of 6400 R'^=".

Het ander Perk , Labefacka genaami

,

en mde jaaren 1687. en ió88. door eenen

Jntoni Claaszoon Soet bezeten , was maar
öoo roeden groot , leverde 4 of f00 pond
Foelie , had 4f ilaaven , ftont voor 30
zielen bekent, en was jooo R^i^^" waar-

dig.

Ontrent deze Perken , en op andere

plaatzen van dit Eiland , heeft men ook
hartebeeften, op welke ik wel heb helpen

jagen.

Het is iets zeldzaams , dat men in

ganfch Banda geen kikvorfchen , nog
vuurvliegen ziec , die men andei-s by na
over al in de buitenprovintien vind.

Ook is 't wonder, dat men op dit land

van Neira nog zulke fchoone Nootcn-
thuinen , of Perken had , aangezien

't ganfche land \ erbrand , dor , en zeer

fwaveiagtig , byzonder na de zyde van de

Goenong Api, is, en alomme niet an-

ders ,' zelfs langs ftrand , dan een geelc

en fwavelagtige grond , als puimfteen,

vertoont 3 't geen ook de oorzaak is , dat

'er
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'er de kruiden en aardgewaflèn zoo wel

niet tieren , als wel groote Manggas

,

Djamboes, en andere boomen , die, al-

200 zy diep gewonelt zyn , 'er vry weel-

drig grocjen j hoewel daar mede het

blaadje, zedert 't jaar 1690 , en 't bran-

den van den berg , gelyk wy hier na

breeder zullen zien, zeer omgckeert is.

Tuflchen Neira en 't Hooge Land is

een goede Reede voor de fchepen , en

een zeer vermaakelyk gezigt aan weer-

zyden op die twee Eilanden Zy kon-

nen aan wcderzyden ook , 't Ooller-

en Weltergat in , €n op de Reede ko-

men.
Aan Neira 's Ooftkanl plagt in oude

tyden een ileene Reduit niet verre van
't ziekenhuis te liaan, doch door fwaare

vloeden , en 't fterk aanflaan van de zee

,

is die met 'er tyd geheel weggefpock.

A^e- Een nette teekening van het eiland

beeld. Neira, gelyk men het van de Reede ziet,

alsmentulTchen 't zelve en 't Hoog Land
legt, vertooncnwy onder letter A.

Na het eiland Neira komt het Hoog

Ljn°°^n Land van Banda, als 't grootile van alle

Banda,ofde eilanden , ecrlt in opmerking. Het
Lonthoir. werd van de inlanders 't land van Bandan ,

of ook wel van de onzen Lonthoir ge-

naamt , om dat hier van ouds een fladt

van dien na.im was, en om dat het Ne-
derlands comptoir, daar ons Opperhöofc
huishoud , en de Ipeceryen van den Bor-

ger ontfangt , tot nog toe de naam van

Lonthoir voert

Dit Eiland , ontrent een quartier uurs

fchcppens Bezuiden Neira gelegen , is

langwerpig , loopende meed Ooil en

W'eft, hoewel het zich in 'iOo(l;enwat

na ': Noordoollen halve JVIaans wyze
ombuigt. Het is ontrent t[ myl lang,

en ontrent een halve myl breed, zoo dat

het na uiting 6 mylen in zynen omtrek
is. Her legt , regt tegen over Neira,

in 't Zuiden , en is zeer hoog en berg

agiig, hoewel het aan de Weltkant wat
lager is

V^oor af , zullen wy eens zien , hoe

't hier van ouds was, en daar na vertoo-

nen, hoe 't nu is.

In oude tyden plagt men een fladt aan

de Noordwertzyde dezes Eilands, Lon-
thoir genaamt , onder welke de iledckens

Madiange en Lukfoy ftonden , te hebben.

Daar beneven was 'er een ftedeken,

Gammcr, dat in vier campons, of gc-

hugten , verdeelt was , en onder het

welke 't dorp of lledeken Woena ftond.

Men had toen aan de Noordzyde ook
het ftedeken Ortatian , of ürontatte,

-'t geen men wil, dat eigentlykOrangda-
tang, dat is, 't volk komt, genaamt
"wicrd, om dat men van het zelve, als

wat hoog gelegen zynde , de vreemde
vaartuigen wat verder in zee kon zien

aankomen.

Het plagt , in de jaarcn i ffo, en i frto.

een van de grootile iteden van dit land,
en een van de voornaamfle handelplaaC.

zen te zyuj doch was in de jaaren 1609.
en 1610. zoo klein geworden, dat, daar
het invoorige tyden wel loco man fterk,

en boven_ anderen met veel voorrechten
begunltigt was , het toen pas 70 man
opbrengen kon •, 't geen daar van daan
gekomen is , dat die van Lonthoir al

hun voorrechten allengskens ingepalmti
en zich van hen meeller gemaakt
hebben. Deze zes Iteden waren Oclili-

inu 's.

Op dit zelve Land heeft men ook aan
de Noordzyde Combir en Reai Rane,
( anders Ranan genaamt) en aan deüoft-
zyde op eenen heuvel van ouds her Celamo
gehad j welk Celamo dit Ranan , hoewel
het eigentlyk tot Combir behoorde , ia

't jaar i f90. nog onder zich had.

Als mendenüoUhoekdesLands na de
Zuidzyde omging, quain men by deftc-

den Oudendender en Wayer , welke
laatfte nog twee Iledckens , Bogton en
Oeman , onder zich had , maakende te

zaamen , met nog drie onbekende in naam ,

zeven fteden uit, die alle üelifiwa's wa-
ren, zoodat'er in oude tyden in 't geheel
twaalf of dertien fteden, groot en klein,

fchynen geweeft te zyn ; hoewel ik ge-
loove , dat'er bevoorens wel meer waren ,

maar dat , ten deele door gebrek van nette

aanteekeiiing , en ten deele dóór de ver-

woeftingvandit Land by fwaare en lang-

duurige oorlogen, veele zelf haare naa-

men verlooren hebben, en uit de wereld
geraakt zyn. Hier toe geeft my cenige

aanleiding , zoo de vefting Lakoy , dat

geen Hollandze, maareen inlandze naatn

IS , als ook de Perken , nu Walingai
genaamt , doch van ouds de naam van
VValan (of Waran, dat, in 't Ambonfch
cnBandafch, Banda beteekent) gevoert
hebbende , 't geen zekerlyk beide mede
llcdekens , of vlekken der Bandaneezen
zullen geweeft zyn.

Ook noemden zyCeram, Waran Eh
of Waran 11a, dat is, groot Banda, om
dat 'er veel Bandafche volkplantingen op
waren.

In tydai van oorlog was de ftadt Or-
tattan altyd neutraal , of onzydig , en
waren de verfchillende Partyen altyd ge-
woon daar by een te komen , om vrede

en verbonden tuftchen de Oelihma's en
Üelifiwa's te maaken , alwaar zy dan
gemcenclyk onder een grooteflboom (die

by de Ouden heilig waren , en ontrent

welke zy mcinden dat iet Goddelyks ge-

vonden wiert ) plagten te vergaderen.

Rondom dezen boom was een fteene vier-

kantige voet , die ontrent twee voeten

hoog , en van binnen met aarde gevuld

was. Boven op die voet zaten deOrang
A

3
Kaja's,



BESCHRYVINGE van
Kaja's, of Hoofden der ftcden en dor-

pen, yder na zyn rangj doch de andere

nier toe geroepene uit de gemeente,
ürang Boedjang , of de ongehuwden
genaamt , zaten op de aarde beneden deze

Iteene voet.

DeOelilima's zaten om de.Ooft- en

Noordzyde , en de Oclifiwa's om de

Weft en Zuidzyde ; doch de vreemde-
lingen ftelden zy , daar zy die wilden

hebben.

Voor den oorlog met de Inlanders zelf,

en met de Hollanders , vergaderde men
onder dezen boom tweemaal ter week,
Dynsdags en Saterdags Op deze dagen
hadden de vrouwen dit voorrecht , dat

dan geen mannen op de voet van deze

boom mogten komen , of , zoo zy dat

deden , verbeurden zy yder rcizc j" Cati

(dat is ruim 6 pond) Foeli.

Men had ook de gewoonte, om op de

marktdag al de Gantangs (een zeker foort

van maaten van eenige ponden , doch
hier en in Amboina van 17; pond) en

mindere maaten , na te meten , de
welke zoo zy niet van het nette gewigt
bevonden wierden , verbeurden zy een
derde 'er van , doch zoo zy 'er tegen

fpraken , 200 was , volgens uitfpraak der

Örang Kaja's 5 en der Moorfche Paapen

,

die hier zeer groot bewind in hadden,
al hun goed, dat op de markt was, ver-

beurdv

Hedendaags is de gefteltenis van dit

Eiland aldus. Men heeft aan de Noord-
•wertzyde het Comptoir , Lonthoir ge-

naamt , alwaar gemeenelyk van wegen
de E. Maatfchappy een Koopman ge-

plaatft is, om deNootenmufchaten, en
de Foelie , van de Vrylieden ofPerke-
niers te ontfaneen. Deze woont in een
ieer fchoone oreede fteene Logie ofte

Huis, ontrent de ftrand } maar echter
eenige treden hooger gelegen > doch als

men van 't zelve na ftrand gaat , komt
men by een waterpas, 't geen het naauw
tuflchen dit Land, en deGoenong Api

,

(aan welkers Zuidzyde beneden aan de
voet des bergs een fchans , Kyk in de Pot
genaamt, en met een Sergeant, eenige

loldaaten, en ftukken gefchut bezet is)

ook zoodanig beftrykcn kan , dat daar

geen fchip zou konnen pafferen, zonder
onder 't bereik van een van deze ftukken

te geraken : want zoo zulk een fchip,

om 't groot Rif, dat zich voor Lonthoir
uitftrekt, het na de wal van deGoenong
Api, of de Vuurberg, hield , zoo zou
heidaar alzoowcl, als door 'tLomhoir's
gefchut, gegroet worden

Voor het ftrand van Lonthoir , zoo
men die fmalle boord 't ftrand noemen
mag , gclyk ook ter zyden , een ftuk

weegs om deWeft, ftrekt zich een zeer

breed Rif in zee uit } zoo dat men over

't zelve niet, dan met kleine vaartuigen

,

komen kan ; doch met hoog water kan
men met )onken en chaloepen 'er over
heen loopen. Als ik met de la dfchuit

'er na toegebragi wiert, wicrt ik in een
klein baaitje wat Beweften de Logie aan
land gezet , alwaar ik geen vooi land ter

wereld , en my ten eerftcn aan de voec
van den berg vond , die men met 515
breede en viy vlakke trappen niet alleen

opgaan; maar ook gemakkelyk opryden
kan, doch 'tafryden, hoewel ik het ook
dikwils gedaan heb, is zoo gemakkelyk
niet, ja zeer gevaarlyk, alzoo 'tmy wel
gebeurt is, dat, vooral by nat weder,
de agterfte voeten van myn paard niet

alleen uitgleden, maar dat 't zelve alzoo

ettelyke trappen aan een afgleed , eer

het weer op zyn agterfte voeten quam j

't geen ik, jong zyndc, mede deed, om
dat ik het üpperhooft , die met my op-
en afreed , dit zonder gevaar my voor-
doen zag, en om dat ik meinde, dat ik

mede doen kon, en doen moeft, 't geen
ik een ander voorJoen zag j maar, op
zekeren tyd door den heer Landvoogt
gewaarfchouwt zynde , dat ik, indien

zoo een paard zyn voorfte voeten, gelyk
ligt gebeuren kon , oi maar een van de
zelve , by 't afryden quamen uit te gly-

den , zeer licht met het zelve van boven
tot beneden zou konnen voortrollen , en
dus myn leven verliezen , zoo kreeg ik

zulk een fchrik voor het afryden, dat ik

het zedert noit weer heb durven doen.

Half weg dezen trap is een bron , die

geftadig water , hoewel van weinig be-

lang, geeft.

In 't hangen van dezen berg heeft men
de Negry, Lonthoir genaamt, die zich

tot boven op den berg uitftrekt, en hoe-

wel men 'er ook fteene wooningen heeft,

zoo zyn het , eenige weinige uitgczon-

dert, in vcrgelyking van die van Neifa,
zeer flegte huiskens. Ook is het een
groot ongemak , dat men voor yder hui«

byna z of 5 buiten , en i of 5 binnen-
trappen vind , met welke men op een
voor -erfje voor 't huis gelegen, treed,

't geen by een vifitatie , ol huisbezoe-

king der Ledematen, een zeer mocjelyk
op- en nederklimmen geeft.

Weft en Ooft op ftrekt zich die Ne-
gry uit , doch wel de langfte wandeling
heeft men om de Weft , een klein halt

uurtje verre, paftercnde onderweeg een
moerigen thuin van 't Opperhoofd , waar
op een byzonder thuinier paft ; zoo al

recht uit, langs een gelyken en redelyk

breeden weggaande, eindigt men aan een
plaats , van welke men van een fchoone
hoogtezeer fteil in zee, de eilanden Ay,
en Rhun (want Poclo beccekent een

eiland , en daarom laat ik 'er dat Maleits

woord af) zeer klaar, en vlak voor die

ftcilte
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lleikc beneden onk een groote klip in

zee leggen ziet, dieBatoe Hollanda, oi

deHoUandfche klip, genaamr wert , om
dat dcf verradei Iche Bundancezen veel

Hollanders , in die cerlte oorlogstyden

boven op die hoogte geraakt, en van de

gelegenheid des Lands ^nog onkundig,

van deze fteilte afgejaagt, en gedrongen

hebben ofvan boven neder in zee, of op

deze klip, zich te bcrllen te fpringen.

Ik heb in 't jaar 1687. op Ceiamme
een oude vrouw gezien, die my verhaal-

de, dit gezien te hebben, alzoo zy toen

een meiskcn van 1 2 of 1 4jaaren zyn kon

,

ock zeide zy voor de Hollanders te dier

tyd gevlugt te hebben
Boven op den Lonthotrzen tnp geko-

men, gaat men dezen weg na 'tóoilen,

vooiby 't huis des Predikants , na de

Kerk, dat in 't jaar 1687. maar een groote

Loots was , ontrent de velting HoUan-
dia gelegen , waar in ie dier tyd een

Sergeant , Ditlof Blat genaamt , met
eenige foldaaten lag

Deze vcfting, isvryoud, aengezien

zy in de oudfte fchriften der Secretary

vanBanda, die in 'tjaar lóip. beginnen,

al bekent was, zonder dat daar eenigzms

bleek, wanneer, of door wie, zy ge-

bouwt is > alleenlyk ziet men, datzy, te

vooren Lonihoir genaamt, de naam van

Hollarrdia in 't jaar i6i8. van den Heer
Landvoogt Pieter Flak gekregen heeft.

Zy is oud en vervallen, hoewel van eenig

gefchut verzien , doch van zeer weinig
belang.

Hier ontrent fluit men ten eerften aan

'tbofch, zoo dat men geen gelegentheid

heeft van verder , ten zy men m 't bofch

zyn wil, te wandelen, behalven dat hier

geen huizen meer zyn
Men graaft hier een foort van roode

puimfteen uit de grond , waar van men
redelyke goede Iteene muuren rondom
de huizen maakt.

Aan de binnen- of Noordzyde, gelyk

ook verder buiten om, aan deZuiJzyde,

is dit ganfch Eiland inNootenmufchaat-
thuinen verdeelt , die in 't gemeen Per-

ken
,

gelyk ook de bewooners van deze

hofrtedcn (want daar zyn fchoone lleene

huizen by ) Perkeniers genaamt worden

,

om dat yders portie, of Üuk land, net

afgeperi- 1 is , zonder dat hy verder ko-

men mag.
Deze afperking is door den Landvoogt

Doftor Pieter Flak , ontrent de jaaren

1627. of irtiH. eerft in zeer veel kleine

Perken, onder zekere letters , gefchied,

om dat die eerfte l-'erkeniers het vermo-
gen niet hadden van zoo veel flaavcn te

h >uden, als tot grooter Perken behoor-
den , maar met 'er tyd , en door naar-

fligheid, nogtanseenlluivertje overwin-
nende , kogt een kleine Perkenier nu en

dan een Perkje by het zyne , en zoo zyn
cmdelyk , by 't aangroejen van hunne
magt , daar uit deze aanzienelyke Per-

ken, gegroeid. Wy zullen die , zoo
als ons dic van een Perkenier van ver-

lland opgegeven , en in de rang , waar
in zy van ons menigmaal gezien , en
bezcgt zyn , laaien volgen , en van
de zyde van Lonthoir af een begin maa'
ken.

Het naafte Perk , daar aan zich ver-

toonende, zoo als men Ooll op gaat , is j^f/p/r-

Bojauw , 't geen een wondheeler , Mr ken.

Jan .... genaamr, in 't jaar 168 *<.

bezat. Het is lioo roeden groot , le-

verde in 't jaar 171 1. endaar ontrent^

pooo ponden Foelie , goede en quaade
gewaflen door een, en viermaal zooveel
Nooten uit, welke proportie altyd zoo
volgt. Tot dit Perk behooren 100 flaa-

ven , hoewel het maar op 60 zielen by
dezielbefchryving, diejaarlyks gefchied

,

bekent ftaat , en wiert toen geoorde.lt

14000 Ryksdaalders of jjóoo gulden ^

waardig te zyn
Het naafte Perk daar aan is klein Wa-

lingen , in 't oud Bandanees eigenilyk

Walan genaamt
j groot zynde 840 roe-

den, en in de jaaren 1687 en 1088 van
eenen Jan van Surkel bezeten. Hief
toe behooren yo flaaven , hoewel het

maar op 4f zielen gerekent , en toen
liooo Rd«'» waardig gefchat wiert.

Zulk een Perk geeft , by eengroot ge-
was , wel eens itooo ponden Foelie ^

welk gewas gemeenelyk in Auguftus of
September valt , daar 't kleine ordinair

in Maart , April of Mey komt } maar
wy ftellen hier maar 8000 ponden , ont

dat wy goede en quaade gewafTen door
een rekenen.

Boven klein Walingen , war hooger
in 't gebergte , alzoo alle de andere hui-

zen dezer Hoflleden aan itrand leggen

^

hoewel de Nootenbolfchen al mede of in

't hangen van , of boven op 't gebergte

zyn, heeft men het Perk Ortattan , of
Orontatten, dat als boven in 't gebergte

uitkykt. Het is 7fo roeden groot, le-

vert 6000 ponden Foelie ^ heeft 100
flaaven van nooden, hoewel het maar op
64 zielen geftelt is , en wert gefchat

10000 R**''^ waardig te zyn.

Beneden aan ftrand weer voortgaande,

hoewel men aanftonts al tegen 't gebergte

is , en maar een fmallc weg 'er langs heeft ^

volgt naait aan klein Walingen, het Perk

groot Walingen j een Ichoone plaats,

zynde 1400 roeden groot Zy levert

jaarlyks 8 ofi^ooopond Foelie, vercifcht

tot haar dienft i fo flaaven , hoewei zy
maar op 70 zielen bekent ftaat, en wiert

gelchat toen i f000 R"^*" waardig te zyn.

Hier plagt in oude tyden een grootei

Ncery , en een zeer ilerke handi-l van
Foelie
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Foelie en Nooten te zyn •, en men vond
'er in 't jaar i6fj. nog een groot anker
van een Portiigeefche Carake voor leg-

gen > ook plagt hier ontrent 't jaar 1630.
nog een Reduit te wezen.

Naart hieraan legt het Perk , Spaantje-

by genaamt, 't geen met het Perk , Calha
Booka (dat is, houd demond toe, doch
eigentlyk Keli Woko, 't geen in 'tBan-
daneefch de Wolkberg beteekent , om
dat het veel met wolken bedekt is) dat

ten dcele boven Spaant jeby , ten deele

boven Cay Tortorre, en aldus mede wat
boven in 't gebergte legt, en 2000 roeden
groot is. Het levert )aarlvks jfoo of
40Ü0 ponden Foelie , en ( 't geen eens

voor al van alle de Foelie -leverantien

gezegt zy) viermaal zoo veel Nooten.
Het neeftóo flaaven, is Ho zielen rterk

,

en zyn deze twee voor loooo R-^"*, en

ook wel voor minder, verkogt.

Dit Orontatte en Calha Booka
, quam

in 't jaar 1687. de Weduwe van A^. Kaas -,

doch Spaant jeby toen , gelyk ook Cay
Tortorre, cencn Jacol) lanCordaan (an-

ders Ie Faucheur genaamt) toe.

Na Spaantjeby volgt Cay Tortorre,
dat ontrent in 't midden van de binnen-

zyde legt , en myncs oordeels een van de
fraaifte, grootfte en voornaamrte Perken
van geheel Banda is. Het is 1 800 roeden
groot, levert dan eens 6000, dan eens

10000 ponden Foehe, en 't werd maar
op 80 zielen gefteld , hoewel'er 170
flaaven toe behooreu. Het is laatll voor
1 5000 R**"» verkogt; en in 't jaar 171 1

.

wierden 'er i f000 R'^"^ voor geboden.
Naaft hier aan komt men aan 't Perk

Combir, in 't jaar 1087. van eenen TV.

Prutfcher bezeten, mede een fchoone en
vermaakelyke plaats , te meer , dewyl
hier de hoofdbron is , van waar zy alle

hun drinkwater , zoo van dat Eiland

,

als van aj de anderen
, gewoon zyn te

haaien , loopendc gelladig met een
fraaje kraan , zynde de eenige plaats in

ganfch Banda , daar men zich , niet in

een rivier, maar onder den drup van die

altydloopende kraan , doch buiten de
Pagger, in een put, zoo diep, dat men
'er tot zyn middenlyf in ftaat, wadchen
kan , waar in zich echter de Bandalche
juffers alzoo veel konncn verheugen, als

of zy zich in den friflbhen enheldcrafvlie-

tenden Ambonfchen Olifent , of W.ay-
Tomo, gewaflchen hadden , hoewel het

wonderlyk veel van den anderen verfchüt.

DitPerk is i zoo roeden groot,leverr 4000
pond Foelie, heeft 100 llaaven, fchoon
'tmaar op6f zielen geftelt is, en ispooo
Rdcrs waardig. Men heeft hier ook een
Reduit, waar op eenig krygsvolk, ter

verdediging van deze algerneene water-
plaats , legt. Wie de zelve gebouwt
heeft, of -wanneer zy daar geplaatll zy,

blykt nergens j maar wel, datzevryoud
is.

Naart hier aan volgt het Perk Rane,
of Ranan, dat in 'tjaar 1687. door yïart

Fcrmeert bezeren , en 1 400 roeden groot
is. Het levert f000 pond Foelie , ver-

cifcht 90 rtaavcn , fchoon het maar op
rfzi'lcngerteltwcrd, en wastoen loooo
Rdeis ^vaardig. Het is mede een fchoone
plaats, maarzy legt juirtzoo aangenaam
op 'tgczigt niet , als de 3 of 4 laatllgc-

melde beneden aan rtrand gcplaattlel^cr-

ken.

Hier na , of maar een weinig verder,

komt men by het Perk Celamme, otCc-
lamo, Aix\)\' PieterTtbyizen'm 'tjaarióS/

bezeten wiert, en iioo roeden groot is.

Het levert 400C ponden Foelie, vcrcifcht

70 llaaven, fchoon het maar op 64 zielen

opgegeven rtaat , en was toen 8000 R^^r»

waaroig Het huis, dat beneden aan
rtrand , en ook ten deelen tegen den berg

aangebouwt is , gelykt wel een kleine

Reduit , en men zou het , des noods ,

'er voor kennen gebruiken.

Dit is het laatlte Perk aan de binnen-
zyde , alwaar 't land zich als met een
halve Maan van 't Ooften na 't Noorden
omdraaid , en eenen hoek maakt , die

gemeenelyk Tandjong Boeiong , of de
Vogelhoek genaamt word , die al vry
hoog , en gevaarlyk is , om met een
Orembaey vooiby te vaaren, als men ag-

ter land na de Perken, aan die kant leg-

gende, zich begeven wil. ;,; :,, .

Wanneer men nu verder na de Perken,

aan de Zuidzyde van het Hoogc Land,
dat de Perkeniers agter land noemen,
te land voortreizen wil , moet men een

fraajen heuvel op, een tocht , die men
gemeenelyk te paard, maar met veel ge-

vaar, doet, om dathet cenrtegte cnvry
fteile weg is. Boven op dien heuvel heelc

men een dubbele Reduit, in 't jaar 1Ö28.

door de Landvoogt, de Heer /^«z^, ge-

bouwt , en van eenig krvgsvolk voorzien

,

zoo dar het aan die Noordzyde des lands

voor vreemdelingen niet wel mogelyk is,

om binnen te komen , of te landen,

aangezien 't gefchut van Lonthoir hec

Welter- , en dat van Celamme het Oorter-

gat, gelykt de Reduit Combir het mid-
den, bertrykt.

Van Celamme nu boven op 't gebergte

voortrydende, om agter land te komen,
is men genoodzaakt die hooge en itcile

hoek der Vogelen , langs een pad , dat

niet boven de twee voeten , of daar on-

trent , breed is , zoodanig voorby te

trekken , d.at men ter rechter hand hec

zeer fteil gebergte als tegen zyn lichaam

heeft , en ter linker hand rteil neder in

zee , en op yrt'elyke rotzen ziet , dat

eenvervaarlyk gczigt, en cenverfchrik-

kelyk denkbeeld , vooral aan yemand ,

die
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die dat eerft voorkomt , geeft. Het
befte hier van is, dat die yflelyke fmalle

weg niet lang duurt , en dat men 'er in

zo of jo treden over is.

Hier van daan daalt men allengskcnt.,

door het vermaakelyk Nootenbofch heen-

rydende , na een plaats , de Knorpot

fenaamt , daar ook een klein riviertje,

oewel van zeer weinig belang , en de

weg ook zeer moejelyk om op en af te

ryden is > hoedanigen moejclyken weg
men nog wat verder op , eer men Den-
der bereikt, heeft.

Men komt dan al verder , door het

bofch henen, opeen gelykenweg, daar

ons, onderde Nooienboomen rydende,

de fchoone Noorenmufchaten dikwils

tegen het aangezigt, op geen onaange-

naamewyze, aanquamen, en op welken
weg wy , na een uurtje rydens van Ce-
lamme, na dat men langzaam, of hard

aanryd , de Reduit Dender , daar ook
een klein riviertje of fpruitje is, pafTeer-

den. Dit is medeeen oude Reduit, van

welke men in 't jaar 1617. al in het dag-

regifter der E: JVlaatfchappy leeft. Het
heugt my zeer wel , dat ik de Perkeniers

,

daar ontrent woonende , heb hooren
zeggen , dat de Landvongi , de Heer
Willem Janszooii Admiraal^ de zelve zou
gebouwt hebben Het legt digt by de
zee, en dient, om met zyn gelchut en
krygsvolk, alle vreemdelingen te weeren
Digt by deze Reduit legt het Perk Den-
•ner , ook wel den ouden Denner , en
door de bank Dender genaamt. Het
is 1

1

00 roeden groot , levert fooo pon-
den Foelie uit, en 't vereifcht, fchoon
maar op fo zielen bekent , 80 flaaven,

zynde toen op 8000 Ri^^^ gefchat, en in

't jaar 1687. van Jacob Jlbertfz Ecling

bezeten. Het huis legt mede digt aan
zee , hoewel 't Perk zelfs tot aan
't hoogde gebergte des lands , Challc-

leins hoogte genaamt , zich uitftrekt,

alwaar men zelfs moestuinen heeft, waar
van ik verfcheide maaien falade , door

een Haaf byna van den top des bergs ge-

haalt , gegeten heb.

Zeer digt hier by , doch een weinig
meer landwaurt in , legt het Perk Den-
ner Hoetan , dat is het Bofch - Denner,
genaamt , zynde 1 2,00 roeden groot , en

in 't jaar 1687. door N: Cats bezeten.

Het levert 4000 ponden Foelie, en ftaat

maar bekent op 45- zielen > doch heeft

60 flaaven van nooden, enwierr toen op
7000 K'^"^ gefchat.

Een klein halfuurtje verder rydende,
Icomt men by de Reduit Wajer , die al

vry fterk , en zoo oud is , dat zy in

's Compagnies dagregifter , nevens de
Reduiten üennCr , en die van Poelo Rhun
en Rofingein

, gemelt wert. Zy legt

als in 't midden van de Zuidzyde dezes

III. Dsiil

Eilands, dienende wel mede, om vreem-
delingen te weeren , maar dit Agtcr«Land
is van natuure, vermits 't overal klippig
is, zoo fterk, dat zelf geen Orembaey,
als de Perkeniers het met hun eigen volk
maar beletten willen , hier ergens zou
konnen aankomen , alzoo 'er geen baayen ,

daar vaartuigen konnen blyven leggen,
en maar zeer weinig plaatzen zyn, daar

zy konnen aankomen , ichepen konnen
het hier ontrent niet houden •, ja zelf

hebben de chalocpen , die daar de fpece-

ryen innemen, groote moeite, om dat,

al af en aanhoudende, zelf by handzaam
weder, te doen.

Hier legt mede een Opperhooft ^ om
de fpeceryen te ontfangen. Het is een
onderkoopman, en zyne logie, of woo-
ning , al vry net.

Het eerlle Perk , dat men daar heeft,

wert Babi Mandi (dat is het Verken
wafcht zich) genaamt. Het is lioo
roeden in zynen omtrek , levert 7000
ponden Foelie , ftaat op 't getal van 40
zielen bekent, doch heeft 70 flaaven van
nooden. DePerkenier, die het in 't jaar

1711 bezat, had het voor7000 R<'"5 ge»
kocht , maar 't was toen meer waardig,
gelyk hy het ook voor 10000 Rdets ygj..

kocht heeft.

Hier was te dier tyd nog een Perk, in

verfcheide parceelen beltaande, en toen
door eenen de Moor bezeten , diens hoofd-
naam my onbekent is. Het is 3000 roe-

den groot , levert 7000 ponden Foelie,

heeft yo flaaven van nooden , hoewel
't maar op 6f zielen ftaat , en is iiooo
laders waardig.

Daar was toen nog een Peik , van eenen
Steenrots hc7.etenj doch my mede in naam
onbekent , dat 840 roeden groot was.

Het leverde iGoo ponden Foelie, had4f
flaaven, fchoon dit Perk maar op 30 zie-

len gerekent ilont , en was 4000 R^^*"

waardig
Men heeft hier nog een Perk , Boeton

genaamt , 't geen 700 roeden groot zyn-
de , 5000 ponden Foelie leveren kon.
Tot het zelve behoorden 44 flaaven,

hoewel 't maar op jo zielen gerekend
ftont, en 't was f000 Rd"s waardig.

Wat verder oprydende, komt men, na
'tpafTcren van een moejelyke plaats, by
een Perk , de Laoetan , dat is de groote

zee, genaamt. Dit is ^000 roeden groot,

levert 8000 ponden Foelie , heeft 1 10
flaaven , fchoon 't maar voor 48 zielen

bekcHt ftaat, en is i jooo Rdeis waardig.

N og wat verder , komt men op ( )erien

,

daar mede een vry oude Reduit is , de

welke de Prefident Jan Janfz Vtffcher^

in dejaareni(5i8.ofi6iy. gebouwt heeft,

en die daar om de zelve reden , als al die

andere Reduiten, geftelt is. Hier vond
ik in 't jaar 1087. een fmal Opper-

B hoofdje.
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hoofdje Ernjl Cnipping , zynde een Affi-

ftent , die onder 't Comptoir- Lonthoir

behoort.

Men heeft hier mede een Perk , Oerien

genaamt , doch beftaande in wel 6 of 8

kleine Perkskens, waar van 'er zommige
100, andere 100 , joo en 400 ponden
Foelie leveren. ^
Ook is'er een Hoofd perk, Toetra, na

een lleilen hTifogen berg , genaamt. Dit

is 1400 roeden groot, hoewel het meed
•wild en woeft land is ; het levert 3000
ponden Foelie, heeft

5 f flaaven , doch
uaat, nog volgens de oude opgave , bekent

op 80. zielen, en is 40ooR<''=" waardig.

^Dit Perk van Toetra zal ik niet licht

vergeten, om dat ik met een Pcrkenier

van Lonthoir, op zekeren namiddag ten

f uuren van Oerien te paard dien berg
opreed, na zyn zeggen ftaat maakendc,
om ontrent 6 uuren op Lonthoir, maar
't geen ons fchrikkelyk buiten onze gis-

zing ging, te zullen zyn.

In 't opklimmen vond ik den berg zoo
fteil, dat wy, wal hoogergekomen, van

onze paarden aHlygen , en die aan onze
flaaven of bedienden , zoo wy niet van
boven neder wilden tuimelen

, geven
moeften. Wy klauterden dan een ftuk

weegs te voet den berg op , en gingen
toen wel weder te paard zitten j maar,
een weinig voortgereden zynde, vonden
wy zoo veel Nooten- en Vrugtboomen
omgewaaid , dat het byna onmogclyk was
om 'er te voet , ik laat ftaan te paard

,

door te geraken. Zoo lang het dag was
ging het nog henen , maar toen het

donker wiert, gaf het een elendig leven

voor ons , en nog veel elendiger voor
ons volk met de paarden, om over deze

boomen te klauteren, en de weg tekon-
nen vinden j waar door wy van de zelve

geheel en al afdwaalden, eneerll ontrcnü

10 uuren 's nachts op Lonthoir, en de
paarden vry laater, aanquamen.

Behalven dit Perk Toetra heeft men
op Oerien nog het Perk Sammeren , al-

dus na het aloud Bandanees Ücdeken,
Sammer, dat ook daar ontrent lag, ge-

naamt. Het is 800 roeden groot, levert

ƒ000 ponden Foelie , heeft 40 ilaaven,

en 45* zielen tot het zelve behoorende

,

en wiert toen geoordeclt fooo R<^"s

waardig te zyn.

Een weinig verder Weft op plagt men
in 't jaar lórj. en later, de Reduit
Lakoy te hebben ,~ en hier ontrent was
het, dat de Nederlandersden ii^" Maart
1611. dit Eiland eerll beklommen , en
veroverden.

Als men den Wefthoek dezes Agter-
Lands, of der Zuidzyde, om, en zoo
Noorden aan gaat , komt men by het
oud Madiange Daar na pafleert men
die vermaarde klip, Batoc HoUanda , die

wy bevoorens, boven op Lonthoir zyn-
de, befchreven. En als men , nog een
rtuk weegs voortgaande , voorby de
Noordwelthoek dezes Lands fchept»
komt men weder voor Lonthoir

Boven op den berg van Lonthoir heeft

men al mede eenige Perken, alle welke
ik juift niet by haare eigen naamcn, maar
by die van haare bezitters kcnne, en die

ik derhalven hier ook zoo zal opge-
ven.

Men heeft 'er een Perk . in 't jaar

i(S88. by eenen Lotharis bezeten. Die
was 1200 roeden groot, gaf jaarlyks(5ooo
ponden Foelie, had 100 flaaven, hoewel
't maar voor 6q zielen bekent ftont , en
was loooo Rde" waardig.

Het Perk van Lucas Claasz de Jongy
1 000 roeden groot , leverde 7000 ponden
Foelie, had 90 flaaven, hoevvel in de
zielbefchryving maar 'op fo zielen geftelc

zynde, en wiert toen 1 1000 R<*«" waar-
dig gefchat.

Het Perk van Tlwmas Brantszoon^

ontrent het kafteeltje Hol land ia gelegen,
was 1 200 roeden groot , leverde 8000
ponden Foelie, had 1 1 o flaaven , fchoon
maar op 60 zielen ingeboekt in de ziel-

befchryving , en was een fomme van
1 2000 R'*^" waardig.

Het Perk van . . jRoos, was
1 000 roeden groot , leverde fooo pon-
den Foelie , had 60 flaaven , ftont te

boek voor 40 zielen , en was i.000 R**""

waardig.

Behalven deze groote , zyn hier nog
wel 2f kleine Perkeniertjens, die maar ^

6, 8 of 10 zielen hebben , en ook een

evengematigde kleine leverantie van
fptceryen doen, hoedanige 7 of 8 kleine

Perkskens ook nog op Celamme zyn.

Van groot Walingen af, tot Celamme
toe, leveren deze Perkeniers hunne fpe-

ceiyen op het eiland Neira, aan den Op-
perkoopman , o£ tweeden perfoon der

Landvoogdy.
Van klein Walingen af leveren de

Perken Ortattan, Bojauw, en de verdere
Perken op Lonthoir, aan 'tOpperhoofc
tot Lonthoir, en men rekentze groot en
klein , hier onder behoorende , op 5

1

Perken.

DicvanDenner, Denner- Hoetan, en
van de Laoetan, leveren op Wayerj en
"die van Oerien , Toetra en Sammeren
leveren aan een Boekhouder aldaar, die

onder Lonthoir mede ftaat.

Men heeft in Banda tweemaal 's jaars Het Wt-
Witwater, het eerftc, of 't klein Wit- water,

water, in Juni, en 'tgrootftein Auguftus
of September. De zee is dan by dag
even eens als anders > njaar 's nacht? als

witte melk , en zelf is de lugt daar zoo
licht van i dat men geen ^ondeifcheid

tulTchen de zee en de liigt ziet Om
:a

'5 nachts
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's nachts land te ontdekken is dit witwater

zeer goed ; want in 't zelve doet zich dat

zeer iwart op. In al die tyd werd 'er

geen vifch gevangen ; doch daar na weer
'200 veel te meer. De vifch is voor dit

helder water Tchuw ; ook doet hen die

helderheid in 't water het vifcluuig en de

praauwtjens te eerder zien , en daar voor

vlieden.

Men oordeelt , dat dit water uit den

grootcn boezem van 'tZuidland by Nova
Guinea komt. Men verneemt het in

't Zuiden van Aroc en Key totTenimber

en Timor Laoer. ïn 't Weften loopt het

tot Timor , en in 't Noorden vertoont

het zich tot het eiland Ccram ontrent dcs-

zclfs Zuidkuü , loopcnde niet Benoorden

,

maar wel Bezuiden de Liaiferze eilanden

,

en Amboina , daar men die melk-zee klaar

van de bergen 's nachts ziet: want anders

en weet men van dit wit water eigentlyk

in Amboina niet , dan dat men het in

't jaar 16 f6. 'er eens gehad heeft , dat

zeldzaam was.

Het vertoont zich meefl ontrent de

eilanden van Banda , en is niet alleen quaad

voor de vifchvangit , maar doet de vaar-

tuigen ook eer, dan in ander zeewater,

verrotten > zoo dat 'er in de vuilaardige

quallen, bezaantjens, en andere zeeflym

,

die dit water, als 't afneemt, op Ürand
opwerpt , een booze houtworm fchynt

te zyn.

In de tyd van dit wit water is 't ook
gevaarlyk zich des nachts met kleine of
andere vaartuigen op die zee te begeven ;

want fchoon het al Uil zyn mogt, ver-

neemt men nogtans zeer fwaare dynin-
gen , die door deze en gene zeedampen

,

uit de grond der zee opwellende , van
zelf voortkomen , en zulk een vaartuigje

zeer ligt zouden om\verpcn. Deze dynin-
gen echter heeft men nergens zoo fwaar

,

als ontrent het eiland Tenimber.
Dit wit water mengt zich in die tyd

met geen ander water , dan als het be-

gint af te nemen , wanneer het eerft langs

't eiland ümbo en 't land van Ende henen
loopende zich eindelyk met llreepen in

zee tot by Boeton toe , en daar na zelf

tot Saleyer en die kant van Celebes zien

laat , daar het zich dan allengskens in

't ander zeewater verliell , of daar mede
vermengt.

Nadat nu dit wit water, en de regen,
in Banda fv/aar of weinig is , leveren de
Perken ook veel of weinig Foelie en
Nooten uit j want zoo 'er Iwaare regen
valt, vallen de Nooten af, die anders p
maanden aan de boomen moeten hangen

,

't geen men echter meer boven in het
dampig gebergte , dan ontrent de itran-

den, verneemt.

De flaaven in yder Perk vinden den
ganfchen dag hun werk.

Als de Nooten ryp zyn , ert aan den
-t Werk

boom beginnen te fplyten , zoo dat de der iha-

Foelie zich fchoon rood van couleur, en^'^" '^

al glimmende tegen de Nootenfchaal
, ^g°i°'^*

die kool Iwait is , vertoont , dan gaan
'

de llaaven van 's morgens vroeg yder met
een mandeken na 't bofch om Nooten te
plukken , komen in 't geuieen 'savonts
ten f uuren van 't gebergte na beneden

,

alwaar dan eenige al deze geplukte man-
den met Nooten, of eigentlyk die Noo-
ten in haaren bolftcr (doch niet anders
dan oude) over een zeer fcherp mes, dat
ergens aan ftyf, of tegfens twee houten,
in de grond llaande , vaft gebonden , en
diens Icherpte na boven gclcgt is , zeer
gclwind (dat een flag is) henen halen,
en dus die bolfter,'by een omwrikking,
tot op de Nootfchaale toe , klooven , en
'er dus de bolfter afwreeken 5 't geen
met veel oordeel in 't verkiezen der Noo-
ten dient te gefchieden : want zoo 't een
jonge Noot w:is, die 'er zomtyds onder
loopen, zoo zou de fnede door de Noot,
en alles , henen gaan , en dan was het
ook om een vinger of twee van zoo een
flaaf te doen j doch daar werd al vry wel
op gepaft.

Als al die Nooten zoo ontbolftert zyn ,
werpt men de zelve met de Foelie 'er nog
aan in een mandeken , en daar na verga-
dert men de bollier op een hoop , waar
op dan een foort van champignons of pad-
deftoelen groeit , die gezegt werden door
haaren Ipeceryagtigen fmaak alle andere
paddeltoelen te boven te gaan. Im-
mers , zy worden in Banda van de lief-

hebbers en kenders zeer geprezen ; doch
ik heb daar zulken lekkerny niet in ge-
vonden } maar wel , dat de Nootcnbolfter

,

in riempjens gefneden , en met kan-
neel geftooft , een lekkere fchotel eetea
uitleverde.

Wanneer de flaaven nu met het ont-
bolfteren van alle die Nooten by dag nog
gedaan krygen , dat zy in i of 1 uuren
weten af te hafpelen , dan is 't hun avond-
werk nog de Foelie van alle deze Nooten
af te doen, die byzonder te vergaderen,
en ook de Nooten byzonder by een te
doen , waai- van de Foelie dan in de zon
gedroogt, en met de Nooten op de na-
volgende wyze gehandelt word.
Men heeft f kleine hokken of petak- Hoc ver-

ken , met een parapara of zolderken van ^^^ niet

latwerk van gefplete Bamboezen , ofte ^°°'^"

»

rieten, waar op de Nooten, die dan noghanddt"
vaft in een fchelp zitten, gedi'oogt wor-word.
den.

De cerfte droogpetak is voor de natte

Nooten , die daar een week in moeten
leggen , en dan gaan zy in de tweede
petak , weer voor een weck , van daar
in de derde , weer voor een weck , en in

de vierde petak worden zy in de vierde

B z week'
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week volkomen droog. Dan gaan '%y in

devyfde petak, onder welke wat minder

droog vermolfcmt hout geftookt wert,

en eindelyk in het zesde , of het groot

hok, waar ontrent zeer flaauw geltookt

word.

Onder alle deze petakken , of hokken

,

met haare doorlugtige zolderkens, word
een matig vuur geltookt , niet om iets te

branden j maar enkelyk gerigt om de

Nooten , die 'er boven op leggen , van
binnen in haare fchelp zoodanig te doen
droogen, dat zy in de zelve beginnen te

rammelen ; die daar na dan , j of 4 we-
ken voorde leverantie, in Huk geflagen,

de Nooten daar uit genomen , en weer
in vette , middelbaare en magere ge-

forteert en onderfcheiden worden , om
ze aan de E. Maatfchappy ,

yder op het

Comptoir, waar onder hy behoort, te

leveren. Dit droogen gefchied in 6 of 8
weken gemeenelyk , blyvende dun de

Nooten nog wel ƒ of ö weken onder de
Perkeniers.

Het groot gewafch , dat in Auguftus
of September , hoewel ook wel eens in

Mey of Juni , valt , en wel een quart

meer, als 't kleine geeft, word ontrent

halfDecember j en 't klein gewafch , dat

ontrent Maart of April valt, ontrent half

Juli , in de voornoemde driederlei foor-

ten afgelevert , vo'gens welke leverantie

yder byzondere foort van Nooten , in

een mandje, in een doorgezaagde legger

met zeewater , dat met kalk zoodanig
gemengt is , dat zy , als vette melk

,

'er pas aanhangen blyft , driemael inge-

dompelt , en dan zoo ook yder foort in

een byzonder Nootenhok geworpen
word , waar in zy zes weken digt toe-

gefloten blyven , om te fweeten , in al

welken tydmen 'er niet eens na omziet,
en daar na ( alzoo de kalk de fouten der

Nooten ontdekt) werden zy weer in

goede en quaade , of in die drie voor-

noemde fooixen onderfcheiden. De Per-

keniers nogtans lyden hier by niets j maar
worden volgens haare gedaanc leverantie

van vette, middelbaare en magere Noo-
ten , betaalt , en deze laatfte foltering

loopt voor rekening der E. Maatfchap-

py. Indien 'er te veel kalk by dit water

gedaan wiert , zouden de Nooten 'er in

verbranden, 't geen een groote fchadeaan

de E. Maatfchappy zou konnen geven.

Dit indompelen in de kalk gefchied,

om dat de kalk de geellen der Nooten
door 't fluiten van der zclver pori , of uit-

wazemgaatjens , inhoud , en die niet al-

leen tegen 't verderf bewaart , en der

zclver gebreken onvdekt j maar zulk een

gekalkte Noot kan ook niet verplant

worden , em dat zy geen fchelp heeft,

alzoo zy niet anders , dan in haare fchelp

,

groejen en voortzetten kan. Ook moet

/ de Noot , als zy verplant wort , niet ge-
heel onder, maar hovende aarde leggen,
of zou anders niet groejen.

De Foelie
, gedroogt zynde , word

mede in drie foorren, te weten, Klim-
foelie , zynde de belte en van geplukte
Nooten, Raapfoelie, die de tweede foorc
en van afgevalle en opgeraapte N ooten is,

en in half rype Foelie , onderfcheiden,
en ook zoodanig aan de E. Maatfchappye
gelevert, die voor de laat Ite foort, Gruis-
ofStof-foelie genaamt, maar de helft van
de prys der andere Foelie betaalt , hoe-
danig zy ook met de betaling van gebro-
ken Nooten , fchoon ook nog zoo zeer

doorgegeten en vermolmt, handelt, ge-
vende ook daar voor maar de helft van
't geen zy voor vette , dat is , gladde en
gave Nooten , zonder rimpels , en ook
voor de middelbaare en magere Nooten
betaalt. En fchoon d:e vette Nooten zoo
genaamt worden

, gelyken egter de mid-
delbaere en magere van buiten veel vetter
en oliagtigcr , fchoon zy meer , dan de
andere, gerimpelt zyn.

In vüorige tyden , ontrent 18 of 20
jaaren geleden

, plagt men met het we-
gen en betalen dezer fpeceryen anders,
dan nu, te leven.

Men rekende die toen by zoo veel Catti
Bandan , of Bandafche Catti 's

,
yder fi

Hollandfche ponden fwaar, en de Noo-
ten woog men by weegzeis

, yder van z8
Catti Bandan, of 161 Hollandfche pon-
den , dat net met het gewigt van een
fokkel ( zynde baaltjens van matten , of
boombladen , waar in de Foelie alleen ge-
meenelyk overkomt , en in welke zy op
dat gewigt afgetrapt , hoewel maar op
160 pond gerckent word) overeenkomt.
Men betaalde toen voor zoo een Catti

Bandan Foelie 2 gulden 14 Huivers, ligt

geld, oï 60 ligte Ituivers, in een Ryks-
daalder van 48 fwaare Huivers gerekent j

maar dan was 'er de tiende van de E.
Maatfchappy , die ontrent ^ deel bedraagt

,

al afgetrokken , zoo dat het 42 Huivers
bleef Ook ontfing men die zelve prys
voor 10 Catti Banda Nooten, of f^ pond
yder.

Nu in tegendeel ontfangt men voor
yder 100 Hollandlche ponden goede Foelie
van de E. Maatfchappy if Ryksdaalders
en 1 8 Huivers > doch voor Stot-foelie , hoe
flegtook, 7; Ryksdaalders en p Huivers,

dus koH haar een pond Foelie 7, Huivers,

en zy verkoopcn die weer voor
3 guldens

12 Huivers , en voor 10 pond Nooten
krygen zy ontrent zoo veel als voor i

pond P'oeliej en dus voor 1000 Holland-

fche ponden Nooten , of vyf wecgzels ,

yder van 200 ponden, 'tzy vette, mid-
delbaare of magere , ook if Ryks-
daalders en 18 Ituivers j doch voor dac

zelve gewigt gebrokeoe en doorgegetenc

Nao-
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Nooten , mede maar de helft van die prys ;

en dus koften haar 2 pond Nooten i ftui-

vers , daar zy i pond voor z guldens

1 8 ftuivers verkoopen. Een groote over-

win ft.

De E. Maatfchappy , als Landheer hier

zynde
,

plagt in voorige tvden ook van

alle andere vrugten der Perkeniers de

tiende te trekken , behalvcn dac zy nog
de tafel des Landsvoogts van vrugten voor-

zien moeften ; maar dat is afgefchaft , en

de tiende is alleen op de fpeceryen geble-
S

ven , welke gemeenelyk tweemaal, en

ook zomtyds wel voor een enkele reize

driemaal, 's jaars geplukt worden j doch
waar op geen vafte ftaat te maaken isj

maar wel op twee gewall'chen , een groot

en een klein
,
gelyk wy hier vooren reets

gczegt hebben.

By verkooping der Perken word mede
de tiende aan de E. Maatfchappy, maar
zoodanig betaalt , dat zy van een Perk

,

foooR**-" i;cldende, maar de tiende van
de helft betalen , alzoo 't ander voor de
goederen , daar toe behoorende gerekent
wort , welke goederen zy bevoorens

veiTe boven haare waarde plagten op te

geven , en dan naar mate van dien veel

te weinig van 't Perk zelf te betalen,

't geen nu dus gematigt en gemiddelt
word.

De Nooten voert men in geen fokkels

over, als de Foehe, maar zy worden in

hokken overgebragt , vorder op de wigt
overgelevert , met een per Cento afflag

;

maar de Foelie levert men by fokkels,

zonder eenigen uitOag , nevens welke
altyd een briefje , met de naamen der

gecommitteerden 'er by, overgaat. Men
doet ook by yder fokkel , ofdeszelfs bla-

den , ontrent x kannen zeewater , vol-

gens ordre van haar Edelheden van den
j^^ften December 's jaars 1Ö71. waar mede
zy gemengt zynde , zoo word de Foelie

'er dus ingetrapt , en dit oordeelt men tot

behoudenis der zelve te dienen. Een
fokkel Klimfoelie heeft drie ooren. Een
dito Raapfoelie twee , en een dito Gruis

foelie maar een oor.

Het plagt in oude tyden met het koo-
pen van deze Perken vry flordig en flegt

toe te gaan. Yemant , die van een fol-

daat mair een vryman geworden was , en
geen duit in de wereld had , wiert aan-

ftonts een Perkenier , en kogt een Perk
van 6000 of 8000 R<i^" Hy nam de
helft van den armen op , die hier al vry
ryk is , en de helft bleef op het Perk
ftaan. Daar op was hy aanltonis een
groot Heer : want zulk een Perk gaf van
Zync fpeceryen een fniaje inkomft j en
de verdere vrugten , bragten by verkoop
ook al wat op ; behalven dat 'er nog 20
Perken het voorrecht alleen hebben , om
Arak te mogen branden , en die aan de

E. Maatfchappy, en andere, te leveren.
Als zy nu maar zorg voor de renten van
de hoofdiom, die zy voor 't Perk gege-
ven h idden , droegen , zoo waren zy ge-
woon van 't overfchot als Prinsjes , en dat
in een tyd, dat de Perken in zig zelven
nog zoo veel niet waren , als zy nader-
hand geworden zyn , te leven j waar door
't dan by hun overlyden ook wel gebeurt
is , dat den armen , en anderen daar by
fchade leden , voor al wanneer zy zulk
een Perk verre boven zyne waarde inge-
kocht hadden.

Jegenwoordig zyn de Perkeniers vry
vermogender lieden, vermits hunne Per-
ken , door hnnne groote naarftigheid in
het aanplanten, merkelyk in waarde ver-
betert zyn.

Wanneer de Heer Bieswanger ontrent
't jaar 1700. bezitter van klein Walingen
wiert

, gaf dat jaarlyks 5000 ponden Foe-
lie } doch alzoo hy een naarftig man in
't aanplanten was

, gaf het , voor dut hy
uit Banda vertrok , en het aan een ander
overliet , 8400 , en naderhand wel 1 2000
ponden Foelie.

Men moet echter hier by zeggen , dat
Banda in 't jaar 171 1. zoo wel beplant en Hetleven
de itaat van alle de Perken daar zoo tref- en ver-

felyk goed was , en zoo veel opbragt , mogen

als men oit zou konnen hoopen , aance- ^^"^ ^^^'

zien 'er nu met een ftukje lands onbeplant
is. Dit geeft , aan die groote Perke-
niers voornamelyk , een vry groot inko-
men , waar op zy heerlyk leven , en nog
een Ichoone ftuiver overleggen. Daai;
is niet lekkers van fpys of drank , dat zy
niet hebben, en zy zyn gewoon , voor
al als de fchepen van Batavia koinen,
met de fcheepsvrienden , en met die van
Neira, en de andere Eilanden , rykelyk te

gaftrceren en vrolyk te zyn. En 't is geeri
wonder j want zy winnen 't rykelyk , en
't kan 'er af. Zy hebben de fchoonfte en
vetfte fchaapen, die menwenfchen kan,
die zy van de Zuidoofter Eilanden kry-
gen , en verder allerlei vee op haar erf
loopen. Hollands bier , Luiks bie^ , Monj
en keurlyke Wynen , vind men by hen
zoo goed en overvloedig , als by menig
Landvoogt.

Dit maakt hun ook j die van ouds al

de naam en de d lad , maar toen nog zoo
veel magt niet hadden , vry ilout ; dat in

zommigen nog verder gaan zou , indien
zy zomtyds niet wakkere flagen en te-

genfpoeden , door 't wegloopen van flaa-

ven, kregen-, alzoo 'er zomtyds 20 ofjp
en meer gelyk (hoe ftcrken wagt men
ook 's nachts op de vaartuigen houd)
met Orembajen komen weg te looptnj
die zejden weergekregen worden.

Al voor eenigc jaaren was dezePerte-'
niers toege/taan , om 400 .vlacaftaarze

flaaven na Banda te voeren. Zv hebben
B i 'er
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'er nu al over de 14.00 gebragt , en zy

haaien nog al , om dat getal van 400 (zoo

zy zeggen) te vervullen. Haar andere

flaaven'iiebben zy meelb van Nova Gui-

nea , de Zuidooster Eilanden , Timor , enz.

Het belVe, dat ons van de jegenwoor-

dige Bandafchc ingezetenen voorkomt , is

,

dat zy, 'tzy Swarten, 'tzy Mixti^-en,

meeil alle, 'goed Duitl'ch fpreken , zoo

dat zy Sondags ook de Piitlmen in die taal

gewoon zyn te zingen.

In de tyd van de Heer Landvoogt van

ftoS Zyll waren 'er zommigc ^'an deze Perke-

nicrsvry Hout en weerbarltig. Wat die

Heer hen ook dcde , en fchoon hy niet

anders, dan hun welzyn, zogtj het was

quaad by allen, weinigen uitgezondert

,

en men fchaamde zich niet zeer veragte-

lyke vertellingen van zyn Ed. , en van

zyn fles met de zilvere fchroef te doen

,

waardoor zy zyn rotang met een zilvere

knop verilondcn , die hy wel zomtyds
een dronken arbeider en luiaard in dicnll

der E. Maatfchappy over den rug lei j

doch naderhand zyn zy nog ftouter en

hoogmoediger geworden ; maar God
heeft hen zulken Landvoogt gegeven,
die hen zoo geplaagt

,
getreden en getrapt

heeft , dat zy wel duizendmaal het ge-

beente van den Heer van Zyll beweent

,

en om hem gewenfcht hebben. Een zaak

,

die wy hier na nog met een woord , als

wy in het byzonder van de Landvoogden
van Banda Ipreken, zullen aanhaalen.

Nu zullen wy hier nog een lyllje van

al de bekende Perken op 't Hooge Land

,

met 't aangemerkte opyderPerk, fchets-

gcwyze byvoegen.

Korte Naamen dcrPer- Groote, Leverantie,

fchets van ken

,

de Peiken Bojauw ,
1

1

00 roed
op Lon-

*^°''-
Klein Walingen, 840

• Orontatte, 7fO

Groot Walingen , 1400

Spaantjeby en 2000

Calha Booka,
1800

liOO

1400

2200

700

Caytortorre

,

Combir,

Ranan,

Cclamme

,

Dito, nog

Denner, IIOO

Denner Hoetan , 1 200

BabiMandi, 1200

Vcm de Moor ,

Steenrots,

Boeton

,

Laoetan

,

Oericn

,

Toetra,

Sammeren

,

Van Lotharis ,

5000

840

700

3000

700

1400

800

1200

waarde der Le-
verantie.

9000 p. Foelie. R"* 1408-37-0

36000 p. Nooten.
8000 p. Foelie.

32000 p. Nooten.
6000 p. Foelie.

14000 p. Nooten.

8000 p. Foelie.

3 2000 p. Nooten.

4000 p. Foelie.

16000 p. Nooten.

6000 p. Foelie.

24000 p. Nooten.

4000 p. Foelie.

16000 p. Nooten.

f000 p. Foelie.

zoooo p. Nooten.

4000 p. Foelie.

16000 p. Nooten.

3000 p. Foelie.

i2ooop. Nooten.

ƒ000 p. Foehe.

20000 p. Nooten.
4000 p. Foelie.

löooo p. Nooten.
7000 p. Foelie.

28000 p. Nooten.

7000 p. Foelie.

28000 p. Nooten.

2000 p. Foelie.

8000 p. Nooten.

3000 p. Foelie.

i2ooop. Nooten.
8000 p. Foelie.

32000 p. Nooten.

3000 p. Foelie.

i2ooop. Nooten.

3000 p. Foelie.

iiooop Nooten.
5-000 p. Foelie.

20000 p. Nooten.
6000 p. Foelie.

Z4000 p. Nooten.

f63 22-0

I2f2-I2-0
ƒ41- 0-0

919- 6-0

37r-3i-o
I2Zf-I2-0

ƒ41- 0-0

62Ö- 4-0

2f0-20-0
S>39- 6-0

37f-3i-o
62Ö- 4-0

2fO-20-0
782-29-0

313- 2-0

626- 4-0

2fÖ 20-0

469-27-0

187-39 O
782-29-0

313- 2.0

6z6- 4-0

2f0-20-0
I09f-3I-0
428-12-0

l09f-3i-o
428-12-0

313- 2-0

I2f-I0-0

469-27-0

187-39-0

I2f2-I2-0

f41- 0-0

469-27-0

187-39-0

469-27-0
187-39-0

782-29-0

313- 2-0

939- 6-0

37f-3i-o

Slaav. Zielen, waarde der

Perken.

100 60 R'" 14000

90
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Luc: Claaszert, looo

TTjom: Brandz: iioo

. . . . Roos^ 1000

1400

A N
7000 p. Foelie.

28000 p.Nooten.

8000 p. Foelie.

51000 p.Nooten.

fooo p. Foelie.

20000 p.Nooten.
12000 p. Foelie.

48000 p. Nooten.

D
iopf-51-0
42,8-12-0

t2f2-I2-0

f41- 0-0

782 2P-0
515- 2-0

1878-KS-O

7PI-20-0

A.

90

IIO

60

200

60

40

120

34330 142000 p. Foelie.

f68000 p. Nooten.

22227- 6-0 2IÖ2 1457
87P6-22-0

IJ

IIOOO

12000

pooo

20C00

241000

Hier op laaten \vy nu tot flot van dit Hoofdftuk een teekening van alle de Ban-

dafche eilanden, onder de letter B. volgen.

TWEEDE HOOFDSTUK.
HEt Eiland Goenong Api befchreven. Wanneer die Berg gebrand heeft. Droevig

geval door den zelven veroorzaakt. Berigt van Maurits Hendrikfz van der Spelt.

yfh mede van D. Feilingius en den Vaandrig Bufton. Groote Slangen, enz. op dit

Eiland. De Schans K^k 'm èeVoX.. '/Vrouwen -eiland. Des Schryvers aanmerking

op de dood van Plinius , en op V gevaar van de Heer Feilingius by zyn togt lia dien

Berg.

O,M nu tot de befchryving der

andere Eilanden over te gaan,

zal het niet ongevoeglyk zyn,

dat wy die van de Goenong Api , dat is

,

de Vuurberg , in 't Maleits , laaten vol-

gen.

Dit Eilandeken legt ten Weften van
Neira's Werthoek , en zoo digt daar aan

,

dat men over de opening , of 't kanaal

,

tudchen Neira en dat Euand , met een

ftukje van een lei gemakkelyk werpen
kan.

Dit gat tufTchen beide deze Eilanden

noemt men gemeenelyk het Zonncgat,
aan v/elkers Noordzyde een klein eilan-

deken j 't Vrouwen -eiland genaamt, is.

Het plagt voor ïoo jaaren io of jo vadem
diep te zyn , 200 dat 'er een fchip door

kon, doch is nu te ondiep voor fchcpcn.

Men wil, dat dit door 't uitwerpen van

fteenen en afch veroorzaakt zy.

Ten Zuiden heeft het den Noordhoek
Van het Hooge land van Banda tegen ovcr

zich leggen , en word dat gat , tuflchcn

deze twee Eilanden , zynde ontrent een

gooteling fchoot wyt
,

gemeenelyk het

jLonthoirs gat genaamt.

Hoe groot dit Eilandje in zyn omtrek

is, weet ik niet , aangezien ik het noit

fond gefcbept heb j maar gis dat men
geen halve myl 'er toe van nooden heeft.

Men had hier op in oude tyden veel

dorpen , en bewoonde ftedekens , aan

ftrand j doch 't is door 't menigvuldig

branden des Bergs zoodanig verwoeft,
dat daar van niets meer overgebleven is

,

200 dat ook der zelver na-imen al mede
onder de aflche des Bergs geraakt , of

met des zelf vuurdamp en fmook vervlo-

gen zyn.

Het ganfch Eiland is maar een dikke
allengskens opgaande , en al redelyk in

de hoogte verheven berg. Hy is net ff9
treden hoog; maar het hooglte gebergte

op 't Hooge land van Banda , dat mea
by , en boven de Perken Combir en Ranan
heeft , is 6f4 treden : want als men daar

boven op ftaat ., kan men over de Goe-
nong Api heen tot in zee zien.

Deze Berg is van buiten wel met een

wild en woell bofch bezet i maav in zyn
binnenfte een fchrikkelyke Vuurberg,
die nu en dan ook afgryzelyk gebrand

heeft.

Het verfte geheugen, dat men daar afy^^j^^g^^

heeft, is, dat hy in 't jaar if8(5. en daar die Ber"
na weer ifpS. aan den top begon te gebrand

brai]den , en vuur uit te werpen , zooda- ^^^^

nig, dat men dan eens de heldere vlam,
dan weer eens een fwarten dikken damp,
en dan ook wel eens een lichtgraauwe

E

luim 'er boven uit zag komen. Hy
rande ook in 't jaar löop. toen Ferhoe-

w«, onze Zeevoogt, hier quam ; maar
in het jaar i6rf. is dezen Berg , na nu
al 17 jaaren lang van binnen vry llerlc

gebrand te hebben , in Maart
,

juift op
de zelve dag , als de Oppcrlandvoogt

van Nederlands Indien , ae heer (jerard

Reynft^ met zyn vloot uit Amboina her-

waarts aan t'zeil ging , me't zulken beril

en geweld opgefprongcn , en heeft zulke

fwaare ikcncn , en groote vuurvl.immen

,

ten declc na de zeetiant , ten dcele na

't eiland Neira

uitgeworpen

,

, en na 't Fort Naflau,

dat men , van wegen de

me-
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menigvuldige afTche, die 'er in 'tKafteel

en op de Bolwerken gevallen was , de

ilukken naaulyks gebruiken kon , waar

door ook die van 't Kaftccl in gevaar

öonden , om van de Bandaneezen , die

van Lonthoir, en andere plaatzen, rterk

overquamcn , overvallen te worden > dat

door de komft van de vloot des üpper-
landvoogts echter belet wierd.

De fchcpen dezer vloot ontmoetten

toen, eer zy eens bydit Eiland quamen,
flukken gebrande fteen,uit dien gloejendcn

oven gevlogen , van welke zommige wel
een vadem lang , en van zulkcn heir

kleine puimfleen omringt waren , dat

men 'er met een boot quaalvk door kon
komen. Ook ilont het water te dier tyd

aan de voet van die Berg nog en kookte,

felyk men veel vrflchcn, die daar in gc-

ookt waaren, dryven zag.

Ontrent dezen tyd (gelyk wy hier na

breeder zullen zien ) zyn de Bandaneezen

dit Land ten deele quyt geraakt. Ge-
lyk dit nu by 't ipringen van dezen Berg
gefchied is, alzoo is 'er by hunne byge-

loovige Nazaten nog een \'alle hoope en

voorzegging , die heimelyk onder hen

voortgezet en levendig gehouden word,
dat deze Berg nog eens Ipringen, en dat

dan dit Land , door de Hollanders zoo

verovert , weer het hunne worden zal

}

hoewel de tyd het tegendeel geleerd heeft

:

want fchoon hy zedert wel gebrand

heeft, is echter het Land in de magt der

Hollanders gebleven. Ook zou men
moeite hebben , om een ouden Bandanees

hier of daar nog in een hoek te vinden.

Men zag toen, en menigte jaaren 'er

na nog, fwaare hoopenvan fchrikkelyke

groote fwarte klippen in zee leggen,

die , wel eer gloejend uit den Berg ge-

worpen zynde, zoo van zyn top zyn ko-
men afrollen. Het vuur vertoonde zich

niet alleen boven in 't gat aan de top,
daar fwaare klippen uitfprongen , maar
de Berg branaue rondom , en floeg

zyn vlammen zelf tot aan de voet hier

en daar door fcheuren en openingen uit j

waardoor al de dorpen, die daar wel eer

waren , vernielt en verwoell zyn , zon-

der dat men daar weder nieuwe heeft

durven aanleggen ; maar men heeft 'er

zedert eenige ilaaven van Perkeniers op-

gehad, die zich daar, met thuinen aan

te queeken , battatas en andere huisge-

waflen, alsook kalappusboomcn , aan te

planten, bezig gehouden, tn bevonden
nebben , dat die gewaflen op die ver-

brande klippen, en onder die puimftcen,
zeer wel voortgrocjen willen. Ook zyn
die fwarte klippen , eer zy nog puimfteen

fcworden zyn , zeer goed tot het maa-
en van muuren , aangezien zy de kalk

zeer wel vatten , en vry drooge muuren
geven.

Het gat boven in zyn top vertoonde

zich na 't Weften toe , en was zoo groot

,

dat men 'er het ganich KaÜeel Naflau
wel zou hebben konnen inzetten. Als

men 'er toen inquam , vond men aan

de Ooftzyde van binnen zeer hooge,
groote en fteile klippen , die zich

,
als

muuren rondom zoo vervaarlyk opdeden,
dat men fchrikte hier m te zien , aan-

gezien men zich by dat gezigt als de Hel
zeer levendig verbeelden kon. Echter

zag men hier en daar op de grond in dat

gat toen, en ettelyke jaaren 'er na, gras

groejen , zoodanig dat men daar uit oor-

deelde , dat het branden niet lang duuren

zou , hoewel men vcele jaaren daar na
nog al dampen, en een zeer ligte en hel-

dere rook by fchoon weder daar uit vlie-

gen en opllygen zag.

Als men in 't gat quam , dat rondom
met afch bedekt was , zakte men zom-
tyds tot de knyen 'er in ; maar het won-
derlyklle was, dat men de wilde koejerv

en verkens in dit gat het gras afweiden
zag

,
gelyk aan de miil , die men 'er leg-

gen vond, te zien was.

Aan de zyden van dit gat ziet men al-

omme, gelyk ook van binnen, in dien

§aapenden oven , de geele fwavel als ver-

yfde antimonie nevens de witte fchuim-
agtige aluin aan die vervaai'lyke rotzen

hangen. Ook brand deze fwavel wel,
als zy by 't vuur komt > doch niet heel

Iferk , om dat zy onzuiver is. De on-

kundigen, dezen aluin ziende , houden die

voor (lilpeter ; daar nogtans veel natuur-

kundigen oordeelen , dat de fwavel en
aluin de regte onderaardfche brandftpfFc

is.

Defchepen, van 'tWeflen na 'tLon-
thoirs gat komende, konden dezen oven

,

en zyn geele rotzen, gemakkelyk zien.

In 't jaar löip. was hier een groote aard-

beving , en een half uur 'er na een wa-
tervloed , die zeer fwaar was , en bv ftil

weder quam. De zee verhief zig tuffchen

Celamme en Neira als een hoogen berg,
die aan de eene zyde regt op 't Kaftecl

NafTau aanviel, alwaar 't water p voeten
hoogcr dan een gemeene fpringvloct , en
't Kalleel binnen en buiten half vol wa-
ter Itont. Het hooft voor 't zelve , van
fwaare fteenen gemaakt, was, met ecu
groot ftuk van de barm , wcggellagen,
gelyk ook veel fwaare ftcenen , door den
Metzelaar reeds toebereid , en een yzer

fluk gefchut van 5foo pond, op 't plein

desKafteels gelegen hebbende, 3Ö voe-
ten van zyn plaats vervoert was. Ook
wierden verfcheide huizen, ontrent ftrand,

in Hukken gcflagcn, en in zee gedreven

,

gelyk dat ook 't huis van den Fiscaal

J/adc i'an den Voort ^ nevens hem en zyn
vrouw , die mede in zee gerukt wierden

,

ovcrquam , alwaar hy gebleven , doch zy

door
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door een andere baar weer op lund oe-

fmeren is. Hei. fcliip den Briel , daar

Iceigende , draaide alleen driem?.al rond.

Doch op Lonthoir li mede een fwaar

hoofd nevens vcifchcidc dikke miiuren

weggefpoeld Hst liep daar i \ voeten

b'^ven een gemci-nm fpruigvlopd , voerde

een Jonk , agrn- den Jiock van Madiangi
leggende, regt mtcrde Iteenc logiej en

buiten in zee wiii men 'er niet ah

In 'r jaar 1631. fprong dces Berg we-
der, dat ook metvei'cheide fwaare aard-

bevingen veiztid ging. Men voelde de

zeive verfchcide maal in de maanden
i\pril, Mev, Juni en fuli , doch voor

al vernam men den lö''^" December
's nachts een vuur, datnitden hemel viel,

vanecnberüe, eerll eenige flagen, als

die van een lanv n, gat, en daar na als

eenige chaigien vun muskettery hooren
liet j waai op den 24'*'=i dito weer een

fchrikkelyke laidbeving volgde, die aan
ór huizen aldaar grooie fchadedeed. De
Goenong Xpi wierp klippen zoo groot,
als kki ij huis'.cns , uit, en veel der

Totzen, over 'r \^rouwen -eilandje (daar

ontrent) overhangende, zyn door 't ge-

weldig fc'^udden, dat twee dagen duur-

de, op 't zelve nedeigellort.

in het jaar 161^5. Ichynt 'er ook een

fwaare biand inwendig in dezen Berg ge-
veelt te zyn. Immers in 'tlaatfle volg-

de 'ep een afgryfTelyke aardbeving uit,

door welke de bergen fcheurden , ver-

fcheide huizen, gebouwen, en pakhui-
zen onder de voet geraakten , en veele

g noodzaakt wierden hunne fteene huizen
te vcrlaaten , en zich in planken opge-
flagen tenten ( hoedanige ik 'er in 't jaar

irtX7. en 1688. nog veifcheide gezien
hcbbe) voorhamclvk 's nachts te behel-

pen, 'om niet levendig, 't zy wakker,
'tzy in flaap , onder de inftovtendc hui-

zen begraven te worden : want ik hebbe
in 't jaar 1687. zeer geloofweerdige in-

gezetenen hooren zeggen , dai to -n de

beweging van het aardryk zomtyds zoo

fwaar geweell was , dat de hoeken der

muuren van een huis, daar zy te zamen
f uiten, zoo verre van eenweken, dat

'er byna een mcnfch door zou hebben
fconnen gaan ; die zich dan met een tcgen-

bewepine weder toe zetteden.

Ik hoorde toen van den VVondheeler

N. Proofl ^ op 'teiland Ay, gemeenclyk
Poelo Ay genaamt , leggende , die by
deze aardbeving mede geweell was, dat

hy , op de punt of op 't Noord • Oofter

Bolwerk van 'tKalleel Rcvengie, juill,

als de aardbeving aanquam , zittende,

de zelve , onder hem zoodanig van een

icheuide , dat de poUevy van zyn eene
fchoen geheel in die fcheure by onge-
luk geraakte , en door een andere te-

genbeweging van 't aardryk 'er glad af

III. 0££l.

genepen wiert , zoo als hy ^ door de
Iwaa.heid dezer beweging , ook een
groot deel van dat Bolwerk in de gragt
zag nederltorten.

Zy had op Lonthoir ook een buiren-
gemeene groote klip, die boven op den
Berg lag , zoo fterk aan 't bewegen ge-
bragt , dat zy van boven af rot beneden
op hetftrand, langs verfc heide huiskens,
zonder eenige ichade te doen

, gerold
was> welke zy, zoo zy ze geraakt had,
verplettert zou hebben. Ik heb de zelve
verlcheide maaien daar met veel verwon-'
dering zien leggen.

Ooor deze aardbeving zyn ook de re-

genbakken, indeKaltcelenBelgica, Re-
vengie,"en elders, gefchcurt, en by na
bedorven, zoo dat men'ernadien tyd
het water zoo wel niet in heeft konnen
bewaaren en gocdhouden

Daar zyn 'er , die geoordeelt hebben,
dat deze aardbeving zelf tot aan 't eiland
Ceroewa, ontrent 40 mylen Bezuideil
Band a gelegen

, gewerkt heeft , omdat
dat Eiland toen half weggezonken is,

met al des zelfs ingezetenen 'er op, zoo
dat de andere met hunne vaartuigen
na Banda quamen vlugten } doch ik
houde dat voor een ander aardbeving op
zich z?lven.

In 't jaar 1688. ben ik voorby dezen
Berg menigmaal na het eiland Ay gevaa-
ren , en zag toen boven op den top een
groenen boom itaan , die men my zeide
een limoenboom te zyn.

Indien tyd heb ik ook wel eenige zagte
bewegingen van aardbevingen gevoelt i

en eens op Poelo Ay,in 't Kalleel Revengie
's nachts flnapende , een zeer fwaare
vernomen , waar door al de lampen op
't eiland uitgingen, 't welk my ook,
vlugtende na de groote voorzaal , een
grooten fchrik, alzoo daar alles van (leen

was, aanjaagde.

Tweejaarendaarna, of in 't jaar 1590.
begon dees Berg wederom afgryzelyk
te branden , -en niet alleen vreelTelyke

vlammen , maar ook zulke groote ftee-

n'jn, boven uit, en al om de Welt, te

werpen, dat men fchrikte die te zien.

Ik heb fchippers , die toen op die

Reede lagen , gefproken , die my
verklaarden gezien te hebben , dat 'er

lleenen , in haar beflag grooter dan hunne
fchepen (waar onder 'er van i6o voeten

langwaien) uit dezen Berg , zoo hoog
boven den top , als de top van den voet

des Bergs was, geworpen, en zoo langs

dien Berg nog gloejend na beneden ge-

rolt zyn , nemende nog fwaare boomen
en Itruiken , die 'er van in brand raak-

ten, mede j hoewel ook zommige wel
weer regt in het gat , andere ook ten

grooilten deele, na de VVeltzyde in zee

vielen , waar door , in die 6 jaarcn dat

C hy
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hy g! brand heeft , 'er een diepte van 80

vadem aan de VVeftkant des Bergs niet

alleci» ve'-efFend , maar zelf nog al een

fraaje lioogtc op gekomen is •, zoo dat

decs Bera; , by een goede narekening

mei- ;;\)ffc uit dit g.u uitgeworpen heeft

,

als
.)

an zyn top at tot zyn voet toe

fch) at uit te konnen maaken.

Vermits nu al deze ftoffe van 't Ooften

na het Weflen geworpen is , was dat een

groot geluk voor de ingezetenen van

't eiland Neira, die pas Beooïlen dien Berg,

en als 'er aan en onder lagen : want
700 hy die ftoffe zoo wel na 't Ooften,
als na het VVeften , Uitgeworpen had,
zou daar alles door die gloejende fteenen,

ten deele verbrand , ten deele verplet-

tert , en alomme zoodanig gedekt geweeft

zyn, dat het, na allen fchyn , 't leven aan

alle de iiigezerenen vaa Neira gekoft zou
hebben. Maar vermits hu Neira in

*t Ooften van dezen Berg legt , en al deze

ftoff^^ mceft uit een gat, dat na 't Ooften
van biancn in den B^rg ingaat , van on-
deren gehaak, en zoo na 't Weften uit-

geworpen IS, 200 is ook de vreeze, dat

by den grond "an Neira zoodanig uitge-

holt heeft, dat het met de minlle aard-

beving zeer ligt Zv"»u konnen inftorten,

en zy lue dus levendig in dien onder-

aiirdfch^n vuuroven zouden konnen be-

graven worden.
Dir eiland Neira is echter niet geheel

van -ille ongemakken bevryd geweeft:
wanr de aflche is daar wel dry voeten
ho )'> op de ftraaten , en in 't Kaltecl

NalTiiu, enz. gevallen , waar door alle

de vru.itboomen bedorven , en mecft ge-
heel uitgegaan, en die twee voornoemde
Perken, op dit Eiland, fchrikkelyk van

gedaante verandert , en te dier tyd wel
twee derde in waardy vermindert zyn.

De ftagen , die dees Berg zomtyds gaf,
waren zoo fwaar , dat ganfch Neira , als of
"er een fterke aardbeving was, zoodanig

'er van dreunde , dat de tocgefchovene

grendels der deuren 's morgens bevonden
wierden te rug geweken te zyn j zoo
dat de ingezetenen , in doodelyke be-

naauwthcid zittende , vreesden met zak
en pak , zoo dat nog langer aanhielt , na

't Hoog Land te zullen moeten opkra-

men. Dit fchreef my een vriend van
daar den lofi^" September des jaars löpf.
na welken tyd hy nog ettelyke maanden
gebrand heeft.

Dus brandde die Berg zes jaaren aan

een , zonder eenige tuffchenpoozing

,

van 'r jaar 1690. tot 't jaar 1696. den ly^'"

Mey , en hielt toen plotzclyk op , tot den
zzfcn (jifo , op welke dag 'er twee per-

foonen opklommen. Wier wcdervaaren
men in djt volgende Relaas ziet.

RxtraEl u'tt het Bandaas
Dagrcgifler , b'helzendc het droe-

vig en niet min aanm rkelyk voor-

iial , op den 21'*=" Mey dei jaars

16 '6. door (ten Goenong A^i "ver-

oorzaakt.

D)nsdag den zi*^'" Mey.

middag de klok li uuren,

men van Neira„ V_X zag men van Neira , met ver- „^°^^
'°

„ wondering , twee perloonen aan de Z. door den

j, O. kant den top des Bergs beklimmen, "'^«^n

), en 200 als zy boven op waren
.
gcko- ^^'o°''"

„men, een ftok meteen klein roodvlag-

„ getje opfteken, welk vlaggetje zoo dra

„van haar niet v/as geplant, of de Berg,

„ die nu al vyf dagen lang geen brandende

„ ftoffen uitgegeven had , en tot yder

„eens groote blydfchap geheel uitgegaan

„ en geblufcht fcheen te zyn , wierp , op
„dit oogenblik , zeer fchielyk , fel en

„ fterk zyn brandende ftofi^en weer uit,

„zoo dat al ten eerften de Berg rond-

„ omme met vuur , fwaare dikke dampen ,

„ en afl'chen , overtrokken geworden is.

„ Welk onverwagt treurlpel den inge-

„ zetenen , die meeft alle de vermetelheid

,., der opklimmers , en de daar opgevolgde

,, gruwelyke vertooning, van de ftraaten

„aanzagen , een rechtvaardige ftrafFe

„ Gods toegefchenen is , als die niet toe

„ en laat , zyne geheimeniiTen te onder-

„ zoeken , en , behalven dat zulke ftraften

„ daar over zoude mogen befchikt wezen ,

„ wiert men ook , wegens de fterke en

„ lange aanhoudinge , meer en meer mee
„ verliagentheid bevangen, en bevreeft,

„dat het heele Land daar door in een

,, droevigen poel zouden komen te ver-

„ anderen, alzoo by menfchen gedenken

„ noit van diergelyke uitberftinge gehoorc

„was ; want hebbende een groot uur,

„ en onophoudclyk , met een ongeloofe-

„lykekragt, altyd even fel, zyn inheb-

„ bende brandende ftoffen , vermengt
„met groote fteenen , zoo onder ge-

„ duurige fwaare ftagen , niet ongelyk den

„ donder
, grof gerommel en gedruifch ,

„als heldere blikzemcn, zeer hoog in de

„ lucht gedreven , daar uit de gloejende

„ uitgeworpen fteenen zoo flerk , als de

„ regen , weder nederwaarts daalden , en
„die, met het vallen en fpringen, den

„ Berg in een volkomen gloed geitelt

„ hebben , zoo heeft hy bot wederom
„ opgehouden , en geen de minfte ftoffe

„ meer , behalven maar eenige wauze-

„ ming , uitgegeven.

„ 's Avonds , naar overal onderzoek
„gedaan te hebben , wie de vermetele

„klimmers zyn geweeft, wiert men van,

5, twee ftaavcn , die aan den voet van de
„Goenong Api om hout te kappen ge-

,) wcelt zyn , bericht , dat 's morgens na

„p uu-
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„ fterk blikzemen , zeer hoog in de lucht

«wierden gedreven, zy zich in zyn ge-
jjheel verbeeld hadden , dit een ftryd

,5 aller hoofdltofïèn te zyn , waar op ook
„om de N. W. door de dikke duillere

„dampen ( die door haar fwaarte , niet

„ tegenitaande het hard waaide, fchidyk

„ weder neJerwuarts lloegen ) geen lucht

„nog zee meer te bekennen waren

j

„ wtshalven zy ook van de droevigile

„ gcdagten waren gevveelt , dat de Berg
„aan de Ooltkant mocft gebeillen , en
„'teiland Neira, als daar digt aan gele-

„gen, mede vergaan zyn.

„ Den volgenden dag , wezende

Donderdag den 24"'" Mey

,

, de klok half twee uuren 's achtermid-
dags zag men , met onfteltenifle als

I, vooren , een perfoon aan de O. Z. O.
, kant boven op den top des brandcnden

, Bergs Ihan , die nuar een half uur lang

, daar op verbleven , en t'elkens met een

, flukje linnen om zich gefwaaid te hcb-
,ben, aan de O. Z. O. kant weder om
,laag quam, wezende de Matroos /V7(J«-

, rits Hendrikjz van der Spelt , die onlangs

jvan hier verloft geworden is, om met
,hetfchip, de Fluit Oouhuizen, waar
5 op reeds befcheiden is, naar Batavia te

, vertrekken, die aanftonts van den EE.
, Heer Prcfident Balthafar Coyett ontbo-
>den, en voor zyn Ed: verfchenenzynde,
ijten overltaan van den Opperkoopman
,, den E: Jacobus de fFitie , en den Geheii n-

jf'chryver provifioneel Coemaad Fredrik

, Hofman , van welgemeke Ed. Heer Pre-

j fident gevraagt is , wat hem hadde be-

5 wogen , zulk een vermetelen en reuke-

, loozen daid te bellaan ', ' daar hy het ver-

, fchrikkelyke wedervai en der twee waag*
5 halzen van eergifteren nog zelfs hadde
, aangezien, en daarommede rechtvaar-

,dige Itraffe der geenen , die God \er-

, zoeken , en die de zelve ligtelyk we!
, verdient hebben, zoo als o\'er de anderen ^

, ook over hem had konnefi komen ? vor-

, ders , wat hy Maurits op gemelten Berg

, gezien , en van des zelfs ,gellalte en ge-
, ich ipentheid aangemerkc hadde Daar
,op hy verhaalt heeft 't geen hier volgt.

„ 9 uuren twee Europiaanen ,
];iebbende

„ yder een Bamboeze ftok in de hand

,

„aan de Z. O. kant van gemelten Berg

„ waren opgeklommen , en , zoo als zy

„ boven op den top opgekomen waren

,

„ hadden zy een rood vlaggetje op eender

„Bamboeze ilokken opgerigt , en daar op

„ de hoeden in de hand rond gefwaaid

,

„ waar na zy voorts ( zoo als niet beter

„ hadden kunnen zien ) haaftig naar de

„rugge ofte klip, die wat benedcnwaarts

„aan den Berg van de Ooftkant hangt,

„ waren geylt , welke zy ook , terwyl de

„ Berg al zyn eerften flag en uitberftinge

„deed, bereikt hadden > echter, wegens

„degrouwelyke uitberftinge, daaronder

„niet veilig konnende fchuilen, hadden

j, zy zich naar omlaag willen begeven,

„alzoo het geweld onmogelyk te ont-

„ vlugten was, waardoor dan verder den

„eerften van de gloejende fteenen het

„ been , den anderen het hoofd afgeflagen

,

„ en zoo vervolgens beide hun lichaamen

„geheelyk verbrand , het gebeente ge-

„ kneuft , en van den eenen het ingewand

„ uitgefchud zynde , zy om laag waren

), komen rollen , en zoodanig aan de voet

„van gemelden Berg van hen (als die

„ alles klaar aangezien hadden , en met

„het ophouden der uitwerpinge na hen

„toe gingen) gevonden waren.

„ Kort daar op wiert van den pofthou-

„ dende Sergeant , van de fchans Kyk in

„de Pot, aan den Goenong Api gelegen,

„bericht gedaan , dat Corporaal Pieter

„ Hendrikjz van ... en den fchilder-

„ gaft Jaiob Maur van Switzerland , dezen

„morgen met verlof in 't bofch waren

„gegaan, om 't een en 't ander wild

„(dat zich aldaar nog vind) te fchieten^

„en dewyl hun verlof niet langer dan tot

„den middag was ftrekkende geweeft,

j, enzy als nog nieuwedergekeert waren j

^, vermoede hy , dat zy de genen waren

„ geweeft , die den brandenden Berg be-

„ klommen hadden ,
gelyk ook zulks

„'s anderen daags, zynde

Woensdag den 2,3'*'" DitOy

„by nader onderzoekinge gebleken is

j, Dezen voormiddag rcverteerde van

„ Poeio Ay
,

' de Eerwaarde Abraham Fei-

„Hngius , benevens den Schipper van

,, 't Fluitfchip Oofthuizen , Hendrik Sprin-

,yger , en den Guarnifoen boekhouder,

„ Jan Swinnas , bericht aan den E: E;

„ Achtb. Heer Prefident gevende , dat zy

„ op gifteren middag van 't eiland Ay
„ met de grootfte verbaaftheid de fchrik-

„ kelyke uitberftinge des brandende Bergs

„ hadden aangezien , waar uit , alzoo de

„vuurige ftoffen een groot uur na den

j, anderen; door thans een onbegrypelyke

3, groote kragt en geweld , onder geduu- „ ^ ujjMtï..i.
„rige fwaare flagen , en onophoudelyk 1 „zyn eigen vry gemoed^ zonder yemants dei spelc

•rji I, n'jni

Bericht
y
gedaan van Mau-

rirs Hendrikfz van der Sp. It , Ala-*

troos in aienft der E: Maatjehappy

en op V Fluitfchip Uoi huizen be-

fcheiden .^ nopence de redenen ^ die

hem hebben be'WO^en deit brandenden

Berg ie beklimmen ^ 'èn wat hy daar

op-myders heeft aang 'merkt.

Bericht

„ QEggende voor eerft , d« de bewegen- van Mau-

„ k3 de redenen warei» vooïtgekömen uit
^j|,,^ ^"^

C i It aan-
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j, aanraadinge , en alleen ten inzichte hy

5, zyn Kameraat , die eergilteren dit ook

5, hadde onderlliaan , en daar op dood was

), gebleven , gaarne voor zyn , vertrek

j, van hier nog eens hadden willen zien.

9, Dat overzulks , 's morgens na negen

5, uuren , aan de Z. O. kant van den Berg

}, hadde begonnen op te klimmen, doch

j, halverwege gekomen, en door de bc-

j, klommen ftcilte heel vermoeid gewor-

j, den zynde, hadde hy zich ontrent an-

j, derhalf uur in een grippe, die hy daar

j, vond , te flaapen neergelegt , en , met

), dat weder ontwaakt was , de lloute

5, daad , die hy ondernomen hadde , by

j, zich zelfs aangemerkt hebbende } voor

j, al ook , om dat 't opkomen wegens de

), groote fteilte wat onmogelyk geleek

,

jjwel weder genegen geweeft was te

), rugge te keeren j doch de trouheid zyns

j, gebleven kameraats indagtig werdende

,

>, hadde hy vaft befloten tot boven toe te

>, klimmen , en ie zien of hem nog er-

), gens mogte vinden , wanneer ook op zyn

,,knien is gevallen, en, God omvergif-

5, fenifiê en een goede uitkom ft gebeden

j, hebbende , den Berg al fchuins na de

j, O. Z. O. kant opwaarts tot den top ge-

j, klommen is, van waar naar binnen de

,5 kuil (die de ftoffe uitgeeft) hadde ge

}, zien , die naar de diepte van boven in

j, zyn omkring wel driemaal zoo groot,

5, als het Kalteel NafTauw op 't eiland

j, Neira , was , loopende de gedagte

5, brandkuil ftyl nederwaarts als een trech-

>, ter , behalven dat in het gat eenige

j, groote uitftekende klippen hingen, die

}, ook al meeft door het vuur doorboort

), waren , en geleek de ftoffe , otre de

j, grond in gemelte kuil , natuurlyke

), Iwavel te zyn. De rondte , ofte kring

j, om gemelte kuil , was niet breeder,

j, dan drie of vier voeten , 't welk hem
j, het rond gaan belet hadde, zoo dat hy
j, verder niet , dan van het eene heuveltje

5, tot het ander, O. en O. Z. Ó. van den

j, anderen gelegen , hadde konnen komen j

y, ook had hy in gemelte kuil drie fteenen

j, laaten rollen , om te ontwaaren , of die,

», eer dat op de grond quamen, gehoort

)) zouden konnen worden , doch had zulks

}, niet konnen vernemen , door dien ge-

„duurig van boven fteenen inkalfdenj

,, en , geduurcnde zyn bovenzyn , was hy

y, ook geen de minftc brand , nog gedruis

,

,, uit raeeigemelte kuil , beh;üven een

), weinigje rook
, gewaar geworden , en

3, was de vloer , or de grond des Bergs

„ zelfs boven pp , alzoo koud , als hier

„ beneden ,. 't welk aangemerkt hebben-
j,de, zoo was hy aan de Q.'Z.,0. ka'it

5, recht weder' om laag gegaan, en hid
„haiver\yegen een hoed gevDi-wien , die

j, beüentwiert den daar op gebJeven Cor
«poraal webQliqors te hebben > doch had

„de do(jde lichaamen nieuwers konnen
„vinden.
' Na dezen togt zoo der twee omgeko-
mene perfoonen , als die van dezen Mau-
rits He ifirikfzvan der Spelt ^ bekroop ook
den Eerw. Heer Abraham Feilingius ^ en
den Vaandrig Jan Bujlon, de luft, om
dezen Berg , na dat hy in twee etmaal
niet gebrand, nog geen ftofir uitgewor-

pen had , op den zj-'^*^" dito ook te be-

klimmen. Zyn Eerw. eigen opftel van
dezen yftelyken en gevaarlyken togt

hebben wy goedgedagt , zoo als ik dit
j

uit Banda 'tjaur daar aan ontfangen heb,
hier by te voegen.

JFaaragt'tg verhaal en om-
ftandig bericht , rakende de zeld-

zame wonderen , die Monfr. Jan
Bullon , Vaandrig in dienft der

E. Ma'tfchappy^ en Bevelvoerend

hoofd der krygslieden van t Kafleel

Hollanrita , tn V opklimmen van
den Fuurberg , ah mede op de

uiterfle hoogte , benevens my aan-

gemerkt heeft.

„ A Angezien hetdeHeere onze God, .i j

„ jLx. zomwyle behaagt , de lang ver- van D.

„ borgene wonderen zyner hand en wer- Feilmgiiu

„ken, aan het oog des menfchen te ont- en den

„dekken , op dat zyne Goddelyke Al-
y^^,^^

J'S

,,, magt des te roemwaardiger en heerlyker

„ uitblonke wegens een gehoorzaamheid

,

„die de ganfche gefchapene natuur iaa

„'t bevel en de oppcrfte oidre haarcsGe-
„ bieders eerbiediglyk bewyzen moet,
„zonder het minfte tegenfpreken , zoo
„belieft het Hem mede insgelyks, wan-

„ neer Hy het de allerbefte gelegentheid

„destydsagt, inden fwakken en fterfFe-

„lyken menfch , die wegens vreeze,

„ kleinmoedigheid en natuurly ke onmagt

,

„ in geen fl:.Lat is , ondernemingen van
„groote gevaaren uit te voeren , indier

„ maate den Geelt der fterkte ende kloek-

„ moedigheid te fchenken, dat hy de
„uiterfte buitenfpoorigheden van de al-

„ lerwaarfchynelykfte onheilen onverzaagt

„ beftaat te ondergaan , zoodanig dat zom-
„ mige zelfs daar in omkomen , 't welk
„dan juift aldus uitvallende , zoomeenen
„ zommige verftandelooze menfchen , dat

„ God haar ftraft wegens gepleegde ruk-

„ keloosheid , 't welk in verfcheidene

„veelvoudige gelegentheden en voon'al-

„len, die onnoodig zyn hier uit tedruk-

„ ken , zyn befcheid en waarheid heeft

;

„ maar dat dit tot 't onderwerpzel ( waar
„van ik hebbe voorgenomen te fpreken)

„ geen opzicht of betrekkinge kan heb-

„ ben , zal blyken by 't gene daar over

„hebbe voorgenomen te fpreken : want

„ behalven dat men tot nog toegeen vafte

ftel-jj'
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}, ftcllinge en heeft , tot hoe ver de kloek-

„ moedigheid (die een gave Gods is)

„zonder te misdoen, of te zondigen, met

„een wettelyk verlof en vryheid komen
„mag , als maar alleenlyk in zoo verre

„het verftand en de voorzigtigheid (die

„beide wel konnen dwaalen) ons van te

„vooren waarfchouwen , nademaal een

„de zelve zaak na de verfcheidene gevoe-

,, lens , die 'er van oordeelen , ook ver

jjfchillige bevattingen onderworpen is,

„de eene zoo een uitkomft befluitende,

„de ander het tegendeel Hellende , zoo

„houde ik het nogtans daar voor , dat een

„menfch, zoo fcingtig voor eigen ver-

„derf , in diergelyke fwaare gevaaren

„ ( waar af het volgende verhaal zal mel-

„den) niet ligtelyk zich zal inlaaien,

„ waar buiten hy , na het fchynt , en ge-

), lyk 'er van veele gemeent word , • zich

„ hadde konnen houden ; als alleenlyk

,

„ zeg ik , uit kragt van een onverwinnc-

„lyke beftieringe van een onzienelyke

„ m.igt , die hem dan , volgens zyn wel-

„ behagen , daar van laat ar- of 'er door

„omkomen, en dan valt nog hetbefluit,

„aangaande den ongelukkigen , die daar

„door is omgekomen zoo moejelyk op
„te maaken, van dat hem zulks tot een

„misdaadige ftrafFe zoude wedervaeren

„zyn , als 'tfwaar valt uit te vinden de

j, inzigten , die God daar toe gehad heeft

,

„ om hem een diergelyke loort van dood
„te doen fterven , waar van ik de oor-

„ zaake dan eenlyk toefchryve aan de recht-

„ veerdigheid van den Befluiter, zonder

„ eens veel re letten ( niet in alle , maar
„inzommige gevallen) na de uitkomll,

„ die van de zyde van den menich , vol-

„gens diergelyke ondernemingen , is te

„gemoet gezien , als maar voor zoo
ver, indien zyn voornemen zondig is,

en hem dat door een uiterlyk gebod

^_ belaft word na te laaten, nadien hy ten

„hoogften Itrafbaur is wegens de over-

„ tredinge j welk gevoelen ik acht recht-

„zinnig te wezen , nademaal zoo een

j, aanmerking van een naauwe athanke

„lykheid, die het fchepzcl tot zynen

„Schepper heelt, de luime Almugt van

„ God kragtig verhcerlykt , doch om my
„in zoo een iwaare üofFc niet in te La-

„ ten , zoo zal ik aanftonts tot vei haal

„van de zaak komen, ten welken einde

„ ik deze aanmerkinge hebbe laacen voor

„afgaan.
„Na een veelvuldig overdenken, hoe-

„ danig het wel met denVuurberg mogt
„gelegen zyn, wierc ik eindelyk driftig

„gemaakt , om 7cUs tot bovei\ in den

„top toe een gezicht uit het oog te gaan

„ nemen i in av eiken cyd hy, zedert aen

), zt^^" tot den if*^" toe , hadde opge-
„ houden, zonder in dien tweeden tus-

„fchentyd, vuur of rook uit te geven,

„gelyk als hy ook nog zelfs op heden
„van den 17'^"=" Mey af, tot den tegen-

,, woordigen datum , niet meer dan eens,

„ zynde op den zi'^^" heeft uitgefmeten ,

„waar in twee rampzalige waaghalzen,
„die door een vervaarlyke uicweipinge

„van gloejende fteenen , zoo als zy al

„ weder aan 't afguan waren , hoewel nog

„ zeer digt onder den top , beklagelyk

„omquamen. Ik dagte dkwils, indien

„ ik my van dien voorigen Itilftant bedient

„ had , zoo had ik zyne wonderlyke wer-

„ kinge al buiten gevaar befchoud , en

,, men hadde al iets vertelt , dat tot dien

„tyd toe onbekentwas, maar hier ftreed

„de vrees met de geeft , welke laatfte,

„ alle fchrik ver van zich zettende , en be-

„ denkende, dat het ophouden van vuur-

„ fmyten mogelyk nog wel eenige dagen

„ kondeduuren, eindelyk vaftelyK befloot

„ ( in de vreeze Godes ) dapperlyk alle

„ gevaar te gaan afwagten , ende om dat

„ de eenzaamheid , op zoo een fchrikke-

„lyke aanzienelyke hoogte , een zeld-

„ zaame vervaartheid verwekt , zoo kreeg

„ ik even by geval , een Vaandrager , met
„naameMonfr Bujlon^ aanwien ik myn
„voornemen ontdekte, by my. Ikvcr-

„ zocht hem tot myn gezelfchap , hem
„fterk hier toe, wegens een byzonderen

„dienft, die hy hier mede mogelyk aan

„ ha.tr Hoog Ed. tot Batavia , benevens

„den Achtb. Heer Prefident in Banda
„zoude toebrengen , aanmoedigende,
„'tgeene hem zoo behaagde, dat hy
„ftraks de tocht met my eens wiert.

„ Wy begaven ons dan op de reis , en

„ lieten ons met een praauw van Lonthoir

„op de voet van den Berg a-mzetien,

„ gezint zynde aan den Noordkant onze

„opklimminge te beginnen. De eerlte

„ hoogte , als een wal by na rondom den

„geheelen Berg uitltekende, ende waar

„ tuflchen in den Berg gelegen is , waren

,j wy nauwelyks te boven gekomen , ofte

„ zagen fchrikkelyke fteenen , zommige
„ van een vadem , andere van wat meer

,

„ook eenige van wat minder lengte. Zy
„ waren nog geheel met fwavel overdekt.

„Wy namen een mes , ende zogten de

„ dikte van de fwavel uit te vinden en te

„ ontbloocen , maar bevonden , dat hy
I „ was van een zeer harde vaftighcid en

i „ ftolFe. De pliats , alwaar den eenen

„ met zyn val was neergekomen , geleek

„een kuil, die men, t 't een half mans

„ diepte , wel een vadem in 't rond met
„een fpaade had uity,egraven , van waar

„ hy nog meer als twee vadem door het

„ zand was heenen geploegt , ende ten

„laatllen zyn ruft krygende , zoo was hy

„ wel tot de heltt van zyn dikte , in de
„grond gezakt. Al verder voortgaende,

„ vernamen wy het geluid van een uitge-

„hoit aardryk, brommende als een holle

C j „kei-
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„kelder en gewelfzel , buiten twyffèl

j, door dien de ftof ,van onder geheelyk

„ was verbrand en uirgchaalt , 't geen

„fchrikkelyk om te hooren was Wy
5, trokken iin al vorders , tot dat wy aan

„een hoogte quamen ,
gelegen aan de

j, Noordkant, die wy, van 'tonderftcn

.,van de buitenwal af tot den top toe

„de helft rekenden te zyn. Tot hier

„hadden wy een groote moeite , van

„ wegen de ongemakkelyke weg , die dan

„ ryzende , nu wederom dalende , met

„ tuflcheninleggende groote grippen en

„ fcheuringen , door den regen gemaakt

,

„onzen voortgang en fpoed geweldig

„verhinderde. De dorft greep ons ook

„zoo fterk aan , dat by na onze keelen

„van een verhitte droogte toegingen. In

„ deze bange verlegentheid was een foopje

„ onze eenigfte hartfterkende verquikkin-

„ ge , dat een flaaf van den Vaandrager

„ons in een botteltje nadroeg. Alhier

„ vonden wy goed dien flaafweder na be-

„nedcn te zenden , hem fterk belaften-

„dc , eenige klappers te gaan haaien , die

„wy in het weder te rug keeren van de

„hoogte des Bergs , op die beftemde

„plaats verhoopten te gemoet te zien.

„ Na dat onze lichaamen van haare ver-

5, moeitheid redelyk geruft hadden , be-

„ floten wy luidkeels tot den Almagtigen

„ God , zonder wiens verlof, nog rook

,

„ nog fteenen , ons befchadigen konden

,

„een Gebed te doen. Ik dankte Hem
„ voor ons beiden , dat hy ons zoo over

„ al goedgunftelyk met zyn kragtige by-

„ ftant voor alle gevaar behoed had j ende

„ verzocht verder zeer nedrig , dat zyne

„ goedertierenheid en belcherminge ons

„ wilde omwallen , en wyders behouden

„en gelukkig na boven geleiden. Dit

„ gedaan zynde, verhaaften wy onze voort-

„gang, ende, gefterkt in God, hadden

j, zoodanig een kloekhertig gemoed , waar
„voor alle viees verfchrikte , en te rug

„ deinsde. Hier was inmiddels geen klei-

„ nen arbeid voorhanden , om die afgiyiïê-

„lyke fteilte te overwinnen. Derhalven

„was 't noodig onze natuurlyken gang,

„ineen nieuw fatfocn en mode te ver-

„ anderen. In plaatze dan van den ftok

„tot een fteunzel in de hand te houden,

„ ftxiken wy hem van achter den broeks-

„ band uit , en klauterden als vreemde

„ menfchen op handen en voeten na bo-

„ ven. Hier en daar vonden wy een iteen

,

„die met zyn val zoo diep het fwaare

„ ftof' ingezakt was , dat hy ons bcqua-

„ melyk voor een verzekerde zit- en ruft-

„ plaats verftrekte. Doch hoc hoogcr wy
„quamen, hoe meer de oogfchynlykc

„gevaaren ook toenamen : want , in

„ plaats van zittende nu en dan te konnen
„ruften, zoo mocft her voortgaan vol-

„ gens de gewoonte der leidekkers , die

,,van de hangende ladderfport al ftaande

een verheven dak , zomtyds wat5?"

„ruften , gefchiedcn : want terwyl \Vy

„met geendeminftegeruftheid, om niet

„ van boven nederw;nrts te ftorten , ons

„ derfden omkeeren ,'^'nadien den Berg al-

„ daar niet anders als van ftof , afch en
,' kleine gruisfteentjes , die aan onze
„voeten geen de minftevaftigheid gaven,

„ en ook aanftonts ( al fchoon wy zelte

„naaukeurig envoorzigtig op onze hoede
„waren) uitweken, overdekt is, zoo

„ hadden wy nog daar en boven een zeer

,j groote fteilte te beklimmen , die ons,

„ niet jegenrtaande wy met het lich lam
„uitgerekt, en met beide de handen uit-

„ gellrekt , dus alle hulde van nedrigheid

„ deden , dreigde , zoo haaft wy het ach-
„terlyf op hem uitgeftrekt h.iddcn, van
„boven neder te ftonenj weshalvsn wy
„dan onze armen omhelzender wyze uit-

„ breidden, en met onze buik en aange-

„ zicht, zoo lang wy waren, eens nu en

„ dan verkozen te ruften , zeer opmer-

„ kende in ons bewegen zynde , om niet

^,van achteren over tefwikkenj en aldus

„ geraakten wy door een byzondere be-

„ waaring van God , na dat wy van thien

„uuren af, in den voonnidd igftond

,

„gezukkelt , en met onze handen en

„ voeten in de afch gegrobbek haaden

,

„ eindelyk ten halfdncn toi aan den kruin
,

„ alwaar de hoogte eindigr. Help God

!

„ help menfchen .' wat openbaarde zich

„hier een afgr.flèlykevertoonmg, want
„denkende, hoe mccnig duizentmaal hy
„een fwarten damp naden hemel al roo-

„ kende en imookende , als ot oaar pik

„gebrand wieit, en dan weer met kl.iure

„ vonken vuurs vermengt , en gehcele

„ vlammen uitfpouwende , tot boven in

„de lucht toe opgcfchoten , ende zom-
„ tyds ftukken van rotzen , met het bin*

„ neiiftevan het gebergte, aH..heurende,

„ uitgebraakt had , hoe hy die gezengde
„fteenen met een hol geluid in de wol-

„ ken dede vliegen , terwyl dien diepem

„ grond zoo (tont te blaaken en te branden

„ ( 't geen het klockfte en manmoedigfte
„hart kondoen ncderzinken) zoo.gaapte

„ zyn mond hier by zoo yzelyk en af-

„gryzelyk, al even eeos of hy de ganfche

„ Landvoogdy dreigde in te flokken Wy
„befloten hier op met om beide tot God
„Almachtig weder eea Gebed te doen,

„en fmeekten met een zieigckropte uan-

„ fpraak , dat hy ons weder bene.;enwaarts

„ behouden wilden geleiden , na dat wy
„ dat gcene , 't welk wy daar h.iddcn aan

„ te merken ,
gezien hadden. Hier op

,

„ te weten , na dit Godvrugtig kortftondig

„bedryf, dronken wy beide een zoopje,

„dat door een flaaf, die ik van yemant

,5 tot myn dienll had , ons wiert nage-

„ dragen , terwyl die van den Vaj^ndi-ager-,

„oox
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},bm eenige klappers halverwegea te

„brengen , ondertufTchen van ons ge-

„ fcheiden was. Wy zaten daar een wyi
„te ruiten, om, 't geen in de mond re

„ zienvas, n;wukeurig af tekvken, met-

„my hebbende panier, pen en inkt, om
„zoo dien verderffblyken vyan- , die in

„ zvn boosheid t'zedert zes jaaren volhart

„heeft, tot in zyn keel, ja, indien her

„ mogflvk was , tnt irt zyn ingewand
„zelfs, te It-eren kennen. Wy rigtcdcn

sjons dan weder op , en zagen aan die

„ zvde , alwaar wy opgekomen waren

,

„ met de grootlle verwonderinge des we-

), relds , hoe dat een Berg , die zoo veel

„ jaaren gebrand heeft , en zulke uitlle-

j, kende hoeken , tot zelfs in de zee , eenige

)« roeden lang met zyn uitwerpinge ge-

„ maakt heek , maar zulken ongeloofe-

„ lyke ondiepte konde heb v>n , dat wy
„echter op ons gezichte fchuldig waren

), te gelooven , maar begrepen een weinig

„ daar na genoegzaam de reden en oor-

„ zaak } want , na de allerberte giffing

,

„ die ik maakte , was hv geen 40 vademen

„ diep , zoo dat de diepte , van daar zyn

„ lichaam begint , geen vierdepart van de
„hoogte uitmaaken kan. Hier zag men
„aan de Noordkant, vier nevens den an-

„ deren Itaande brandrotzen , van onder
„tot boven toe met een gelyke uitge-

„ zette breedte. Zy waren alle zeer ge-

„ kartelt , en uitgebrokkelt , ftaande in

„een ingetrokken halve maans rondte,

„ de twee middelfte zeer digt nevens den

„ anderen i maar beide de buitenfte, die

„de twee middelfte bel!oten, hadden een
„weinigje afftant. Dit is voor den lezer

5, aanmerkelyk , dat agter deze rotzen

,

„ alwaar bmncn in den Berg in de uit-

„ gebrande heiligheid gezien word, zich
„een fcheuragtigc klip opdoet, die met
„ een uirgebuikthcid allcnksken rondelyk
„inloopt, en niet boven twee fchreden

„ voor over ftcekt , doch in zyn lengte

„met een gekromde bogt of omloop
„draaid; bcflaande, na gillïng, ontrent

„ een roede lands , waar op deze vier ge-

„ meide rotzen ruften , zynde na gifling

by de zes vadem beneden de boven-

„ ftaande tufTchen de N . en O. zyde lang.

), Haar hoogte was , na de befte overleg-

„ ginge , niét boven de twee vadem i

„doch zy hadden meeft een gelyke uit-

„ gezetheid van twee vadem , doch in

„haarverheventheid nog naauwelyks zoo

„ veel. De rug , of de bovenvlakte was
„niet heel breed , waarom een redelyk

„ gebcent mansperfoon , uitgenomen de
„twee in 't midden ftaande, haar zoude
„konnen befchreiden > hier agter ver-

j> toonden zich , onder een uitgeholden
„rand , de twee uitcinders van de af-

„gryflelyke afgrond , als een wevers-
„fpoel , met een allenkskens naauwer

5»

jjcnde ftnal toeloopende> Deze is aha
„ de Ooftkant gelegen , en heeft meeft
jïgeftadig na Poelo Ay , benevens over
„de Weftkant, zyne ftoffè uig fmeten.

„ Van daar na de Zuidzyde gaande , zoo
5, heeft men mede een allenkskens fchui-

j, nende en uitbuikende ronde rots , die

„van daar , alwaar de uitgeholde rand

j, niet een gelyke rondom dieploopende
„wyte eindigt, van ond«", daar de bo*
„ven wyte begint toe te loopen , uit-»

V, fteekt, ende te vooifchyn komt ; van

„ hier af zoude men ycmant , met een
„touw om 't lyf gedaan, benedenwaarts
„tot den grond der gemeene opening

„ ( indien het door de hitte en fmoo-

5, kende fwaveldampcn niet belet wierd )

„ konnen aflaaten. Wy zouden het al-

„ tans zeer gemakkcl\k gepeilt hebben,
], zoo ons een dieploot ter hand geweeft

„ was. Dit gat , leggende onder de
„ Üoftzyde vnn den Berg , heeft zyn
„ meefte werking konnen doen na de
„Weftkant, als mede na Foclo Ay,
„ werwaart het zich gefcheurt uitftrekt

^

„benevens een gedeelte, tufTchen de N;
„en W. zyde , en zoo komt men dan
„ten laatiien tot dien derden afgrond

j

„dewelke mede een fchrikkelyke fcheur

„is, zynde gelegen in 't midden van de

„ diepte , en den grond van 't bovenfte

„ gat , namentlyk de holle mond , al*

„ waar hy als een uitgegraven kuil z.eer

„fchielyk naauw toe loopt. Deze af?

„ grond legt in 't langwerpige , en bev

„ ftrykt met zyn een cindé de Weft ea

„ met het andecjd'e Ooftkant. Wy zagen

„ in het zelve als in een dikke duifterea

„ onderaardfchen kuil , zynde een zeer

„ naar gezicht. Dezen afgrond kan zya
„ fteenen uitfchieten na de O. en W. kant,

„en ook lynrecht in de lucht , 't welk
,, men zoo menigmaal by ervaarentheü

„ gezien heeft , dat een afgryzelyken

,, afchdamp, met gloejende fteenen verr-

„mengt , zich veeltvds in het midden
„der mondopeninge vertoont heeft, met
„ fpitze fwaite dampen en tippen , op de
„wyzevan een piramide uitfchietende,

„ welk fatfoen hy van die gefcheurde aft-

„ grond , voorwaarts tufTchen door de
„rook, met eenfchielyken uitfchietende

„ drift heenen gegaan en gedrongen zyn-
„de, ontfangen heeft.

„Hy kan zeer weinig fteenen na de

5, N . kant orerfmyten , om dat hy
(
gelyk

„ hier even te vooren gezegt is ) met zyn
„een einde aan de W.kant, en met het

„ander tegen de O. kant legt, v/aarom

,, de fteenen uit den afgrond juift zeer net

„ fchuins tuflchen de breedte van de

„fcheur moeten heenen vliegen , 't welk
„niet als by een zeer enkel geval ge-

„fchieden kan , alzoo zy noodzaakclyk

„ tegen den eenen of den anderen kant

„van
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„van de fcheur moeten komen en aan-

„ vliegen.

„ Dezen afgrond zoude ik ook houden

j, voor de voornaamlte fchatkamer van

„ die helfche vuurweiken , endc
,

ge-

„ Iterkl uoor de ei vaarcntheid , zoo ge-

jj loof ik , dat hy in zynen boezem alle

j,diebrandendemyncn, aderen, fwavel,

jjen nUpeterkelders belluit, vermits men
)) zelden , of mogelyk ( indien men daar

V op gelet had ) noit , door de twee an-

«dere gaten ileenen heeft zien uitvlie-

ngen , waar af hy de eerlte voortocht

5» niet genomen heeft ; maar ten opzicht

jj vanden rookdamp, die, wegens haare

5} ongeloofelyke aangevoerde Itc-rke fnel-

jjheid, doortocht gezogt heeft , zoo

JJ hebben zy ook niet minder, als ge-

3, weldige trekkende fchoorlleenen, haar

5, beft gedaan , om dien fmook van bin-

jj nen door haar keelen uit te wazcmen.

3, Ende dit is wel het voornaamfte,

3>noopende het genen ik ontrent de drie

5, afgronden alhier hebbe te verhaalen.

j,Waar uit dan ligtelyk is af te nemen,

]) wanneer men op de gelegenheid dezer

„drie afgronden zyne gcdagtenlaat gaan,

3, hoe ligtelyk en bequamclyk die afgron-

55 den (dat wy zoo dikwils hebbtn ge-

3) zien ) dwars door en in malkanderen

5, hebben konnen arbeiden , en haar

3)fteenen doen vliegen

„Nu zal ik alleenlyk een korte be-

„fchryvinge aangaande de form van de

„ opening zelfs doen. De gaapinge van

„ de mond zoude men konnen vergely-

5, ken by een ronde , eenige roeden groot

3, zynde , afgeftekene jplaats , welkers

5, bovengrond tot onder de aard toe,

„ t'eenemaal uitgeholt is , hebbende in

5, zyn geheele rondte een gelyke diepte

3, van eenige vadems, alwaar het dan be-

5, gint te naauwen, en t'zamen te trck-

3, ken, laatende bezyden den rand , die

„ allernaart de grond is , een ichuins af-

5, loopende uitftek van aarde veiblyven.

3j Dusdanig is het mede in den mond
3, van denVuurberg geftclt, dat men uit

„het na volgende eeniger maate zal

3, konnen begrypen.

9, Het is verwonderens waardig te be-

3, fchouwen , hoe helder en klaar alles

„ in den mond gezien word ; zynde van

„binnen vier uitgeholde hoeken, die

3, zich , in vergelyking van jde buitcn-

j, rondte van den rand , ook allenkskens

„ na binnen omdrajen , ftaandc met de

„ vier winden ook mceft regelrecht tegen

„over malkanderen De binnenkant is

„ zoo onbegrypelyk uitgeholt , dat het

„geenzins te btgrv'pen is, hoc dien rand

„da: ilerk gedaver van die krakende
j, uitberftinge heeft konnen verdragen,

„en uitltaan ; maar dit is zeer aenmcr-

jjkelyk, dat de uiifpringende en vlie-

gende fteenen tegen den fwakken rand ,

niet , dan by een zeer onbedenkelyk
geval, konnen fchieten, alzoo zy hem
anders al ovevlang zouden verbroken
en ingeflagen hebben j dereden is, om
dat die twee afgronden , de eene gele-

gen aan de O. en de andere aan de Z.
kant, indicrvocgen onderde holte van
den rand des Bergs geplaatft zyn, dac

'er tegens de zelve aan zekere fwaare
rots opgehaalt is, die als een fchutzel

voor dien uitgehaalden wal, die recht

over dezen afgrond ftaat , verltrekt,

zynde rondom zeven vademen lager dan
den boven rand van den Berg. Hier
tLiflchen door nu moeten de fteenen

vliegen, endedoor dien de buitenhoek,
van de W kant zeerwyd uitgezet ftaat,

zoo konnen de fteenen , die uit den af-

grond van de Z. en O. zyde vliegen,

nademaal zy over zoo een hoogverhe-
ven ftaketzel in de lucht opgaan , by
ge olge ook den kant niet b.fchaden.
Zoodanig i.s het mede gelegen met den
afgrond tuflclien de N. en O zyde,
want terwyl een verheven rots voor
hem ftaat , die na gifling tot op een
afftant van tien vadem met het bovenfte
aan den rand gelyk komt, zoo kan hy
den ui'geholden rand van de Z. en W".
zyde almede niet raken, hoewel het te

verwonderen is , dat hy , niet tegen-

ftaande dit alles , door den val van
fchiikkeiyke fteenen , waar van wel
eenige op den kant nederkomen, niet

neerftort ; en al gebeurden 't ('t geen
God nogtans verhoeden wil ) dat den
Berg een diepte van }c vademen, door
binnen voorwaarts over te ftorten,

quytgeraakte, zoo kan hierdoor, nog
waiervlocjinge , nog aardfchuddinge

gefchieden. Het eei Ite niet , om dat

die weinige en geringe inltortinge de
zee niet kan verhoogen Het tweede
nier , om dat die Itoffe door de keel

van de middenfte afgrond nier dan het
eene voor , en het andere na pafleren,

waarom hy ook , wegens zyn engte,
niet alles t'cftens infwelgcn kan. De
bovenmond is zuiver en fchoon. Hier
heeft men na de Wefticant , tuffchen

een fchuine afdalende rots, entuftchen

de middelde afgrond , een vierkantig

wit klipje , niet ongelyk zynde een

groote lange zarkllecn. Hetverioont
zich mede als een fmal zandplaatje,

doch is te gelooven , dat het een witte

fteenagtige rots (op klip) van eenou-
verbrekelykehardigheid zy, hoedanig

wy wel eenige dei gelyke witte fteen-

tjc?aan den top van den Berg , die kry t-

ag'ig, doch onverbryz;'lyk hard wa-
ren , opnamen. De mond vertoont

ich boven met 'een eyrondheid, zynde

den rand over al even hoog , uiige-

fon-n'
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„ 2.ondert twee kleine afchheuvelen tus-

„ fchen den N. en O, kant , die hier mede

55

•))

als twee hoeken uitmaaken,

jwaar tufTchen een dalende en dan we-

j derom ryzendc mondrand , tiilTchen de

„if en 30 Ichredcn lang zynde , van

„deze twee hoeken gelegen is > maar

„dit alles vertoont zich van Neira veel

„ grootcr , dan 't eigentlyk is. Voorts

„ is de ganlche rand , uitgezondert

„dat hy hier en daar een weinig uitge-

„fcheurtis, vaneen gelyke verhevene

„rondte. Ik was zeer nieuwsgierig,

„om van boven een (leen in den mid-

„ denden afgrond tefmytenj maar myn
„Reisbroeder Bujlon^ wyzelyk bevreeft

„zynde, dat zyn nederkoming by geval

„ecnige beweginge aan de brandende

„ilofFe mochte veroorzaaken ontried,

„ my in 't eerft dat te beginnen , doch

„ hy daar op naderhand nevens my zeer

„begerig geworden zynde , om te we-
„ten , hoedanigen geluid door deze in-

„ werpinge zoude gchoort worden , zoo

„ namen \vy dan een fwaaren fleen , die

„langs den uitgeholden rand al fprin-

„gcnde en ketzende in den middenlten

„afgrond viel, waar op wy zeer fcherp

„toeluilterden , vernemende een geluid

„als van een heeten en ziedenden fwavel-

„ ftroom. Ik hemde vyf of zesmaal met

j, een fterke ftem , ende hoorde daar op

„een lluurszen echo. Eenige Iwavel-

„dampjes zagen wy uitdien grootenoven

„van de kanten oprooken , die als zout

„dat in 't vuur word gefmeten, knapten.

„ Men zag een geduurig gefchilfer van

„ de rotzen door den fwavel na beneden

„ vallen} ende hier mede gingen v/y we-

„ der benedenwaarts , lovende God met

„ een korte dankzegginge voor zyn gc-

„ nadc. Het afgaan koltte niet weinig
„moeite, terwyl den Berg zeer ftvl is.

3)

,
dat echter aan die zyde veel verfchecl-

de j maar ziende van de kant, die wy
„ waren opgeklommen , zoo gingen wy

zitten , en ftieten ons met de handen

^, vanboven af, alzoo overdiedikke afch

„ heencn fchuivende. Beneden komen-
„de, tot by na 'tondeifle daar den Berg
„begint, roken wy een peftige ftank

„ van een verrot lichaam , waar op ons

„aanftonts in gedagten viel , hoe den
„ii'''^" twee kaarels door de fteenen

„doodgeflagen waren. Een weinig toe

„tredende, ontdekten wy het lichaam,

„'t geen met drie gaten gewond was,

„ zynde het ecne , in de buik , zoo groot als

„een bolle van een hoed. De kleederen

„waren hem tot het middenlyf van de

„ gezengde fteenen afgebrand , hy lag

„met zyn aangezigte in het ftof gedom-
„pelt j waarlyk bequaam , om yemant
„tot medelyden te bewegen. Op Neira
„komende

, gingen wy tot den Achtb:

III. Deel,

„ Heer Prefident , die ons zeer beleeft

„ontfïng, en hoewel zyn Ed. uit wyze
„ en zeer verreziende gedagten het aan-

„ merkte voor een onderneminge van een
„geweldig gevaar, zoo had zyn E.

„ nogtans een bezondere goedheid , om
„door een zeer beleeft onthaal zich in

„onze gelukkige uitkomft te verheugen.

„ Wyders befchonken zyn E. met cenigc

,, falpeter en fwavelfteenen , diewy mecft
„alle boven op den rand , en ook eeni-

„ gen onder den rand hadden opgeraapt

,

„ende nadien den Ed. Achtb. Heer Pre-

„ fident beleefdelyk verzogt hier van een
„fchriftelyk bericht te zien , om het aan

„ zyn beroemde en voortreffelyke Edel-
„heid , benevens de zeer aanzienelyke

,,Raaden van India mede te deelen, zoo
,,heb ik zulk een billyk verzoek , met
„onderdanigheid gehoorzaamt , ook
„zoude ik my onderwonden hebben die

„aan zyn Edelheid , benevens de Ed.

„ Heercn Raaden van India op te dragen j

„maar wegens de dringende kortheid,
-,— i,oof, A\f papierekind , zyn —

'

.zoo vol-heeft dit papierekind

,, maakte geboorte niet konnen ontfan

„ gen , hoewel ik hoop uit grond myns
,, harten , dat het zyn Edelheid nevens

, , de Raaden van India niet onaangenaam

„ zal wezen , naardien ik benefFens den

,, Vaandrig Bujlon , het niet hebben on-
„dernomen uit inzigtevan eenige beloo-

,,ningej maar eenlyk om het te doen
jjdoorgaen, voor een zigtbaar bcwys
,,van onze onverbrekelyke eerbiedig-

„ heid. Waar mede wy , ons verhaal

,

,,atbrekendc, zoo wenfchenwy , indien

jjhet by geval in Uw Edelheids ende der

,, aanzienelyke Raaden van India haar

„handen verfchynt , dat God Almagtig
,,met u allen zy. Amen. Onderllont

„Uw Ed. onderdanigfte Dienaar , was
jjgeteekent, Abraham Fdlingim. Ter
„zyden, den ij;'^*-"" Mey i6p6.

Gccollaticcrt Accordeert Banda ,

Najfav.iv , dm 25-^'='' Augujiiis

16 f) 6.

H. DEGENAARS.
vt.

JAN MARMER.

Den 14^=" April des jaars 1710. kregen

wy in Amboina tyding , dat die van

Neira, volgens fchryven van den lo'^^"

dito van daar, vyf weken te vooren,

een fwaarder aardbeving , dan die van

'tjaar lö8j. gevoelt , en zich genood-

zaakt gevonden hadden 't Kafteel te ver-

laaten. Doch van dezen tyd af, tot 't jaar

171 1. was de Berg weder geheel Itil}

maar in dat jaarden lo'^'-'n Auguftus kreeg

D men
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Groote
Slangen

cm. op

men op Batavia bericht , dat hy weder

7 of 8 dagen gebrand had , en na dien

tyd maar imeulde.

Den 27'**="Junii , 's namiddags ten drie

uuren zag men uit dien Berg aan deZuid-

Weftzyde zeer fwaare dampen, en fvvartcn

rook , opvhegcn , die zomtyds met

eenige vlam geracngt was , en die racn

,

wegens het Itormend en regenagtig we-

der, niet al te wel onderfcheiden kon.

Den i'S'ft^" dito was het met het aan-

breken van den dag nog al even eens.

Men zag geen vlam; maar fwarte rook,

en vuurige fteentjcns en alTche j ook

hoorde men een groot gedruis , achter

den Berg j doch die op Neira waren,

vernamen 'er niets van , alzoo de flerke

Zuidooften wind dit al om de Noord-
Weflkant, en zeewaart henen, voerde.

Men zag nogtans 's avonds ten 7 uuren

aan de Zuidweftkant j na Lonthoir toe,

niet als licht , en 't flikkeren van de vlam

,

die door den fwaaren regen dan eens wat

minder, dan weer eens wat fterker was.

En even zoo dcde het ook den 29^^"

ditoj doch den ^o**^" dito den ganfchen

dag zag men weinig dampen ofte rook,

hoewel men die voor des zons ondergang

tegen den avond beide weder vernam j

maar na zons ondergang was de top des

Bergs de ganfche nacht door aandeZuid-
Weftkant , na Lonthoir toe, met vuur

en vlam bezet.

Den ift«^"Juli vernam men den ganfchen

dag byna geen damp of rook , en na

't ondergaan van de zon zomtyds maar

een weinig flikkering , zonder recht te

weten , of dit van den Berg , of van de

ftarren , was. Even zoo was het ook

den z'^^" en 3**^° dito, en zoo vervolgens

tot den p'i^" toe, op welke de werkbaas

met de fchuit den Berg rondvaarende,

daar ongelyk meer rook en damp , met
aflche vermengt , die van een fwavel-

agtigc reukwas, vernam. Ook zag hy,

dat verfcheide boomen aan die kant door

't vallen der aflche dor, en als dood, en

dat ook de klipfteenen aan den voet van

den Berg doorgaans met aflche bedekt

waren.

N a dien tyd hebbe ik van geen verder

branden van dien Berg, dan dat hy toen

nog fmeulde, vernomen.

Op dit Eiland heeft men ook groote

flangen , die niet alleen hoenderen , en

verkens , maar zelf ook kalveren , en
ditEiland. mcnfchen infwelgen , aan hocdanige

brokken zy ook wel komen te flikken,

of dan zeer ligt doodgeflagen worden

,

vermits zy , daar door zeer belemmert
zynde, zoo niet voortkonncn. De bek
van deze flangen fchynt in zich zelven

wel niet groot genoeg om zulke brokken
•in te fwelgen j maar de natuur heeft haar

«nderftc Tcaakebeen zoodanig^ gefchikc

,

Kyk

dat zy het zelve als een waajer konnen
uitzetten , en daar door haaren bek zoo-

danig verbreeden, datzy al eenvrygroo-
\

ten brok 'er doorzetten konnen. Indien

zulk een flang een menfch komt aan te

doen, of op hem hier of daar uit zyn hol

toefchiet , zoo is zy gewoon hem eerfl:

een bogt of twee om 't lyf te flingeren

,

haaren ftaart aan een wortel van een

boom vaft te zetten , en hem zoo dood
ie wringen , ten waare dat die menfch
gelegentheid heeft, of kryge, om dien

bogt met een hc.uwer, of invmcs, door
te kappen , en daar dopr liaare wring-
kragt te breken

Men heeft op dit Eiland ook veel wilde

kotbeeilen en verkens, die 'er voor de-

zen , over honderden van jaaren, eer de

Bandaneezcn no^J Moorfch w aren , op-
gezet zyn, en 'er al heel wel op aarden,

ichoon 'er geen diup verfch water cp die

l.ind is , waar door zy genoodzaakt wor-
den hier, gelyk ook op Neira, en op
'teiland Ay, haaren dorlt met zeewater
teldfchen.

Dat men hier ook een fchans heeft, DeSchani

k in de Pot genaamt , en regt tegen ^Y^ inde

over 't Waterpas van Lonthoir gelegen,

hebben wy reets uit het eerfte bericht

over dien tocht boven na den Vuurberg
gezien. Daar legt een Sergeant met
eenige foldaten in , en is zoo wel van
gefchut voorzien, dat zy aan alle vreem-
delingen het inkomen in het I-onthoirs

gat , wanneer het van

terpas onderfteunt

beletten kan

Men heeft op dezen Berg , aan de voet

,

niet dan eenige flaaven van limor , Solor

,

Tenimbar, Key, Aroe, Boeton , enz.

woonen , om op de thuinen van hunne
Meelters te paflen , en ook wel ver-

kens, of jonge koebeeilen, tefchieten,

dat zy anders niet mogen doen , en hen
Wel flreng v.an hunne Meerters verboden
word, alzoo daar niemant, dan de jager

van den Heer Landvoogt, die daar toe in

't byzonder gehouden word
, jagen mag.

In 't jaar 1087. was JuJIiis Bo-vetb de
eenige Vryborger , die op dit Itrand

woonde.
Wat nu 't Vrouwcneiland betreft, aan'-^''°".'

dé Noordzyde van 't zonnegat gelegen
, ijnj'

dit is zoo klein, dat het, even als Poelo

Kapal, geen bcfchryving waardig is. Des
Men weet ( om nog iets op dien togt Schryvers

van de Heer Feilingtus te zeggen; hoe^^"™^"""

CPliniui Secundus^ de oom vanC./'//>//«i^'g^ j°P.

'Cacitiits Secundus y door zulken onvoor- van Pli-

zigtigen daad , aan zyn einde geraakt is : nius , en

want nadat hy van zyn zuller ( in de tyd "P '^o^'

dat hy te Mifenum als hoofd der vloot jg^Heer
lag) in de maand November 's :norgensFeilingi'as

'oiitrent ten zeveu uuren verflaan had, t>y zyn

dat zich een wolk van een ongewoonc^?Sf "»

foort ' " ^*

't Lonthons wa-
word , volkomen
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fport en grootte vertoonde ,
ging hy,

nieuwsgierig om dit verder na te vor-

fchcn , in een vaartuig , en begaf zich na

den Berg ( die men ontdekte den Vefuvius

te zyn) zoo dicht daar aan, dat de heete

afch op 't vaartuig vloog , die, hoe hy
nader quam , hoe zy heeier en fwaarder

wiert, alzoo 'er ook eenige puimlleenen

onder hepen.

Hy trad eindelyk te land en onthielt

zich eenigen tyd in de verlaatene en half-

verbrande huizen , terwyl die Berg zoo
tterk blaakte , met uitwerping van zoo
veel rtofFe , dat Plimus onmogelyk uit

die huizea zoude hebben konnen ontko-

men , zoo hy die niet tydig verlaaten had ,

hoewel met het uitei-ftc gevaar, wegens
de regenbui van fteenen , die (fchoon hunne
hoofden omwonden waren ) geduurig uit

den vuur- en blikzcmbraakenden Berg
rondom en ontrent hen nederftorte,

200 dat zich dan eens een heldere dag,
dan weer eens een naare nacht van buiten

opdede,

Terwyl hy nu bezig was om de boor-

den , daar de zee op aflluitce , wat nader

te befchouwen , om te zien wat bolwer-

ken der natuure

waren , quam 'er

daar nog overgebleven

, ^ , pas na dat hy wat water
tegen de heete luchtgeeifcht en ingedron-
ken had , een fchielyke fwaveldamp , voor
welke zy alle, uitgenomen P/mai (alzop
hy geen quaad vreesde ) de vlugt namen i

doch, daar toe nader yerzogt, ftond hy wel
op , maar zeeg, op twee flaaven fteunende

,

weer neder, zynde waarfchynelyk door
dien heeten fwaveldamp gellikt', zon-
der anders eenigzins gequetft te zyn.
Een verhaal , dat C. Plimus Cacilius Secun-
dus weleer wegens 't ongeval van zyn
oom aan T'adtus dede j en een onvervvagte
wyze van dood , die hy zich , buiteq
eenige noodzaakelykheid, en rukkeloos,
zelfs op den hals gehaalt had , en aan
welke (gelyk ook voor al aan de dood
van die twee mannen zoo kort te vooren
voorgevallen) de Heer Feilingius (myns
oordeels) zich had behooren te fpiege-
len , aangezien dit ganfch bericht , en
alles wat, zyn Eei-w: daar gezien heeft,
immers van die waarde en van dat belang
niet is, om daaiom zyn leven in zulken
zigtbaar gevaar, %ls zyn Éerw: dede, te
ftelleu.

DERDE HOOFDSTUK.
HEt Eiland Ay hefchre'oen. ^t Kajleel 'R.evenge. De 'Perken hier. Donderfteenea

hier gevonden. Korte Jchets der Perken op Neira en Poelo Ay. Zielbefchryving

"^an Bauda. l^ilde Koejen, Herten, enz. hier. Poelo Rhun, en deVeMng. Ver-
Jcheide wyzen vanViKchen ^er Bandaneezen. Geen Nóotenboomen nu hier. Gelchil
•van onze Maatfchappy met de Engelfchen over dit Eiland 'Rhun. Sivaare Slangen
kier.

Het Ei-

land Ay
befchie-

ven.

H'
'Et vierde Eiland , waar van ons
nu te handelen flaat , is het
eiland Ay of Poelo Ay , zynde

maar een kleine myl lang , en ontrent 4
uuren fcheppens in 't rond ; doch des niet

te min een van de vermaakelykfte , ja

't fchoonfte van alle de Bandafche eilan-

den , om dat het meelt over al vlak land

is , hoewel het hier en daar in 't bofch

nog wel een klein heuveltje heeft.

Het legt ontrent } mylen Weft ten

Noorden van Neira, zynde, by fchoon

•weder, een fraai reisje om 'er na toe te

fcheppen , doch by quaad weder kan daar

een vervaarlyke zee Itaan, en als men de

reis nu al meind gedaan te hebben, heeft

men dicht by dit Eiland van eenige klip-

pen , die 'er hier en daar aan de Ooftzyde
voor leggen , zulken fwaaren branding,
en aanflag van de zee , dat 'er meenig
vaartuig het onderfte boven geworpen is.

De Tenimberezen (zeker foort van wel-

feoefiFende fcheppers) fchoon 't onderfte

oven geflagen , keeren 't vaartuig in de
volle zee maar weer om , hoozen 't uit , en

fcheppen weer voort j in welke handig-
heid hen niemant kan navolgen j doch als

zy dit by nood doen , moet men hen voor
't beftellen van een enkelden brief wel 4
of f Ryksdaalders geven. Dit omflaan
der vaartuigen gebeurde verfcheide maa-
ien in 't jaar 1687. ^" ^088. wanneer ik
daar was j maar aanmerkelyk vond ik toen
zeker geval , by 't welke een ürembaai
van een Perkenier , waar in niet dan flaa-

ven waren , dicht by 't Eiland omfloeg $

twee , die fwemmen konden , begaven
zich van 't vaartuig af na land , maai* zy
verdronken in de fwaare branding. Ne-
gen anderen , die niet fwemmen konden ,

hielden zich alle by 't vaartuig, en ver-

dreven met de ftroom , zonder dat men
taal of teeken van hen vernam , op 't ei-

land Ceram aan , van waar ze den Orang-
kay van Goeli Goeli , na hen 6 weken
wel gehandelt te hebben , weer op Neira

by den Heer Landvooge van Zjll bragt

,

die hem voor deze bcleeftheid een fraai

j

gefchenk van kleeden deed.

1 In 't Noorden heeft het een regelmatig

D » kt:
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't Kafteel
k^^fc' ) Revengc gcnaamt , om reden

,

Revenge. die wy by de verovering van dit Eiland

zullen geven. In 't zelve heeft een Vaan-

d'-'g 't gezag over cenige foldauten , en

't IS van alles wel voorzien. Men is ge-

woon zeinfchoten van 't zelve voor die

van Neira re doen , om hen te verften-

digen , dat een fchip , of fchepen zich in

iee herwaart aan ontdekken. Door
wie of wanneer dit gebouwt is , blykt

al mede niet , maar wél , dat het 'er al

voor 't jaar 1619. nevens Naflauw , en

't andere ICafteel, geweeft is.

In dien zelven oord plagt in oude ty-

den een Bandanefche Vefting te ftaan,

die aan de zeekant een muuragie had,

doch na de landzyde open was. Hier in

hebben het de oude Bandaneezen , van

eenige Javaanen onderfteunt , al vry lang

,

en tot in de maand Mcy 161 f (wanneer

zy van den Heer Opperlandvoogt Reynji

met emft bezogt wierden ) tegen de on-

zen uitgehouden.

Dit ganfch Eiland doet zich met zyo

ylakke Nootènbofichen , alzoo 'er zeer

weinig heuveltjens zyn , als de aange-

naamfte luithof op , die men zich ver-

beelden kan i aangezien men 'er op het

heetlle van den dag zelf onder de fcha-

duw der Nootenmufchaat- en andere

groote vrugtboomen (waar in men veel

cacatoewas, loeris, groene ravens, en

andere vogels in groote menigten , zoo

daar, als op de andere eilanden,vlicgen ziet)

Zeer vermaakelyk wandelen , en zich by-

Zonder wel , dewyl het over al onder de

boomen meeftfchoon is, het zy ïevoet,

het zy te paard , dat ik beide bezogt

heb , verluiligen kan ; 't geen ook de

reden is , dat veie , die hier eenige tyd

geweeft, en de fwaare koude lucht, die

hier heerfchr , voornamelyk ontrent het

Hocïg Land van Banda wegens de dr^m-

pen op dat hoog gebcrgt , gewoon ge-

worden zvn , 'er niet weder van daan

willen, dat ook oorzaak gegeven heeft,

om deze Landvoogdy , en in 't byzonder

dit Eiland , het oudmanhuis te noe-

men.
Onder andere boomen zyn hier voor al

,

en ook elders , veel kapokboomen , die

mede al eenig cieraad , en veel nuttigheid

,

geven.

En waarlyk mag men dit Eiland wel

als een zeer dierbaare paerel der E: Maat-

fchappy aanmerken , aangezien het alleen

zoo veel Nooten en Foelie , als de gan-

fche wereld ( zoo men zegt ) van nooden

heeft , uitlevert , dat men daar aan , al

was 'er Neira of 't Hoog Land van Banda

niet, genoeg zoude hebben. Het fchynt

zeer hol te zyn, alzoo men ontwortelde

boomen, die omgevallen waren, gezien

heeft , die met de zee van onder gemein-

fchap hadden.

Ontrent het kaftcel heeft men een groot
vlek van Duitiche en Miftifchc Borgery

,

die hier mede hunne Specery- enNooten-
perkcn hebben.

Ik kenne de zelve niet by haare naa^
men , en zal die derhalven maar met de
naamen van hunne bezitters in.dien-tyd
opgeven. si. eT,

Het Perk van N. van den Broek 'is g^oot De Per-
1000 roeden , leverende 6000 pond Foelie , ken hiot

en 14000 pond Nooten. Het word ge-
ftelt op löo zielen, heeft ff flaaven, en
wiert toen gefchat 6 of 7000 R'^e" waar-
dig te zyn.

Gelyk 'er doorgaans by de Perker>

groote fteene huizen ftaan , die de flaa-

ven, als zy ledigen tyd, en in 'tbofch

niet veel met den oegll te doen hebben ,

van zeefteen, volkomen opmaaken (aan-
gezien men in zulk een Perk allerlei am-
bagtslieden onder deze flaaven , als tim-
merlieden, metzelaai-s, fmits, enz. vry
ruim heeft ) ftond hier op dit Perk cea
fchoon huis, van 't welke ik den. bouw-
heer, den jongen -y^w den Broek., iets heb
hooren zeggen , dat ik waardig oordeele
hier mede aan te haaien.

By 't leven van zyn vader had ter plaats,

daar hy naderhand dit nieuw huis zette,

een groote Manggasboom gefliaan , die
door een fwaaren dondcrflag "zoodanig
getroffen was , dat hy van zyn top tot

beneden van een fcheurde , weshalven
men genoodzaakt was den zelven gelyks
grondsweg te kappen. Zyn vader onder-
'tuflchen overleden , en hy , bezitter van
dit Perk geworden zynde , wiert gene-
gen, ontrent 20 jaaren na 't fcheuren varj

dien boom , om op die pla:its een fi-aai

nieuw huis te zetten ; doch was genood-
zaakt de wortel van dezen boom , die

hem in 't leggen van de grondflig verhin-

derde , eerlb weg te doen graven. Dit
liet hy doen , maar vond , by 't vervolgen
van deze fcheure , aan het onderile van Donder-

den wortel twee dondcrileenen (die ikJI?^"^"'
gezien heb) byeen leggen. Zy waren J^n^f^;
ontrent een halve voet lang , en twee
duim breed j en een halve duim dik.

Haare gedaante was even eens als een
fcherpen beitel aan de eene zyde -, doch
aan de andere zyde ftomp } en de cou-
leur als die van de leyen , daar men
huizen mede dekt. Behalvcn deze don-
derfteenen heb ik 'er nog een op Neira
gezien , die my te koop aangeboden
wiert , doch van een gehccle andere ge-

daante , gclykende zeer wel na een bok-
kenhorcntje, en na giflïng ontrent twee
en een half vinger lang en een duim dik ,

wat krom voor omgebogen , en van een

glimmende kopcragtige couleur, ik heb

'er veel , doch noit diergelyken meer,
gezien.

Na deze korte buitenfprong kcere ik

we-
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<^reder'tot dè bcichryving van de verdere

Perken alhfér.

. Het Perk van Jntoni Melis was in 't jaar

1688. (en ook itoR.) 800 roeden groot,

leverd 4000 pond Foelie, heeft 4^ flaa-

ven , po zielen , en wiert gefchat f of6000
j^ders waardig te zyn.

Het Perk van Hiigo de Roy was groot

pfo roeden , leverde f000 ponden Foelie

,

had 4oflaaven (gelyk het ook op 40 zie-,

Icn ftond ) en was f000 R'*^" waardig.

Maurits Mauritfz had een Perk , dat^

groot was 700 roeden. Het leverde zf00

ponden Foelie , had p' fiaaven , Hond-

ook op een getal van 30 zielen bekent,

en was 5 f00 \<A"^ waardig.

De gewezen krankbezoeker Keyzer

had een Perk van 11 00 roeden, dat4foo
ponden Foelie leverde. Het had 60 fiaa-

ven , hoewel het maar voor fo zielen

bekent ftont , en was 6000 Ri^"* waai--

dig.

Deze zyn wel de voornaam fte en de

bekentlle Perken , buiten welke nog ver-

fcheide kleine, met de voorige een getal

van 31 uitmaaken , zoo my bericht is,

die zamen ontrent zoo veel fpeceryen als

het comptoir Wayer , op j- of <5ooo

ponden na, leveren konnen > 't geen op
30000 ponden Foelie , en Nooteu naar
maate van dien, uitkomen zal

De Perkcniers leefden hier in voorige

tyden (alzoozy naderhand ontrent 't jaar

170P. door den Landvoogt de Haze hier,

en op de andere twee Eilanden, zeer ge-
drukt , en daar door zeer verarmt zyn)
mede als kleine Prinsen , en daarom veel

vermaakelyker , als op Ncira , en op
't Hoog Land , om dat dit Eiland in zich

zeiven veel vermaakelyker en vlakker is

,

en om dat zy hier vry grooter erven , dan
elders, by hunne huizen hebben, en al-

lerlei vee veel gemakkelyker konnen aan*

queken.

Wy zullen hier ook €en fchets van de
Perken op Neira , en op 'teiland Ay,
even als van die op 't Hoog Land , by-
voegen , om dus een gezigt van dezelve

te hebben.

Perken

,

Korte
fchets der i ^^ -nt^Im '

Perken Op Neira.

opt^dn,HarctekopSi
en Foelo

^y* Lakiakka ,

Grootte, Leverantie, waarde der Le- Slaav. Zielen, waarde deï

verantie. Perken.

2100 roed. ifoop. Foelie. R"=z34-37-8

60Q
6000 p. Nooten.

f00 p. Foelie.

zooo p. Nooten.

Op Poelo Ay.
P'an den Broeks,

^ntofü Melis y

De JRoy's,

M: Mauritfz,

Keyzer 'f,

De reft nog

2000 p. Foelie.

8000 p. Nooten.

1000

8ooi

PfO

700

IIOO

840

6000 p.

14000 p.

4000 p.

16000 p.

f000 p.

zoooo p
2J-00 p.

loooop.

4f00 p.

18000 p.

8000 p
3 1000 p.

Foelie.

Nooten.
Foelie.

Nooten.
, Foelie.

. Nooten.
, Foelie.

Nooten.
Foelie.

Nooten.
. Foelie.

Nooten.

PJ-43
78-iz-o

31-14-Q

93P- 6-0

37r-3i-o
6z6- 4-0

2f0-Z0-0
782-2P-O
313- 2-0

3PI-I4-8

If(5-2f-0

704- ip-

8

281-34-0

I2f2-I2-0

f41- 0-0

4f

4r Rets 6000

5000

ff

4r

40

po

ï6o

90

40

.70

7000

6000

j-ooo,

3po

6000

12000

71P0 32000 p. Foelie.

1 28000 p. Nooten.
foo8-44-o

200J-ZÖ-0
4ïr pr 48joo

My blykt uit zeker Reiziger , dat

't eland Neira in 't jaar 1634- uitleverde,

Foelie 26631 Nooten 61 221 ponden;
't Hoog Land, Foelie 107074, Nooten
2007fo ponden , Poelo Ay , Foelie 48465",
Nooten 404773 ponden , 't welk zeer

veel van 't hedendaagze verfchilt.

Uit deze fchets , by de voorige van
"tHoog Land gevoegt, blykt ons, dat
alle deze Perken op die drie eilanden van
Neira , 't Hoog Land , en Poelo Ay

,

te zamen 34 in getal zynde , 41 fzo
roeden of 6pzo mergen lands uitmaaken ,
die te zamen z8pf00 Rylcsdaalders waar-
dig, van zf77 flaaven voorzien zyn, en
in alles 4fzp zielen hier uitleveren, hoe-
wel alle die Perken maar op ipfz zielen

geftelt zyn , dat veel te weinig is > fchootl

't getal der zielen in verfcheide voorige

jaaren, als van 't jaar 1652. tot 1638. zoo
tuflchen de 38 en 3poo zielen (als uit dit

opllel blykt ) beliep.

Ds Ziel-
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fchryving

Vin Ban-

2ielbefchryv'mg der Ingezetenen

in de Landvoogdy van Banda^ in 'tjaar

1 6 3 8 . /« Augufiusgedaan ; bedragende

een getal van 5841 perfootwn^ zonder

die , beneden de it jaare» waren
,

mede te rektnsn.

Op Ndra
Een getal van

Op 't Hoog Land van Banda

,

Op Lonthoir, tofi

^ Oerien, loy
'" Wajer, '

'

244
Denckr, 91
Selamai

,

rf4
En op verfcheide Perken , 1 89

Op de drie Eilanden

,

Ay, •-^^'i-^^i P38
Rhun

,

30
Rofingein,

'

lo

Pcrfoonen

roio.

1834.

5>88.

£ 3^4*'

Om nu nog nader te zien , hoe veel

foorten 'er, 'tzy vanEuropeërs of Inlan-

ders, het zy vandc byzondere geflagten,

gcweeft zyn , • heeft men het oqg xofisx

op dit navolgend lyftje te flaan.

Byzondere Lyfl der voornoemde ZicUn.

Europcers indienllder 8-', f-, r
>'^

E: Maatfchappy, 'jflr •' >

Bor^rs ofVryliedei;! , pi

Europifche Vrouwen , za
Kinderen van Europi-

fche Vaders en vaa
Hollandfche en In-

landfcheMoedei-s, 77
c . " : ——.
Oude Bandancezen,

en daar onder mannen
Êorgers , fo

S^9

Slaaven

,

De Vrouwen de
zerBorgers,

Slaavinnen

,

Borgèrskinder.

Slaavenkindcr.

Verfcheidenerlei

vreemden
Mannen,
Slaaven

,

Vrouwen

,

Slaavinnen,

Borgcrskinder,

Slaavcnkinder.

fj

f(JO

i8£

784
31»

40f
^74?

3S4Z

DusEuropeere, volwaflcne,4(>2

J")ito Kinderen, 77
, Bandancezen

,

f60
Vreemdelingen, Z74J

"385

Onder welk getal men ziet , dat 2ipo
flaaven inet haare kinderen zyn, die, ge-

lyk zv de grootfte helft der ingezetenen

uitmaaken , als zy wilden , die Laudvoogdy
in groot gevaar zouden konnen brengen}
waar tegen , rayns oordeels , op d'eene of
d'andere wyze diende gezorgt te worden. ,

Ten anderen , zoo zien \vy in 't korte

hier uit , dat alle deze Perken 174000
ponden Foelie , die de E: Maatfchappy

maar 2.7136 R^cis z Huivers, en ópóooo
ponden Nooten , i<iie haar maar 10800
k.''"^ koften ,

jaarlyks komen uit te leve-

ren.

Men heeft op het eiland Ay koejen,.^jy|.

en herten , die maar in 't wild en in deKoejen;
Nootenboflchen hier en daar loopen wei- Herten,

den. Deze koejen geven zeer goed vleefch,^"^' ^^
goede melk en boter, fchoon op dit Ei-

land al mede geen ve. fch water is , waar-
om zy nier ab zeewater drinken « gelyk
zy gemeeneiyk tegen den avond naltrand

löopen , om met die ziltige vogt haaren
dorft te leflchen } alzoo al 't verfch- of
drinkwater met vaa; tuigen van Combir
moet gehaalt , en in martavaanen , of re-

genbakken , ren dienlt der menichen daar,

en elders, bewaart worden. By gebrek
van verfch water behielpen zy zich veelj

gelyk ook nog, met klappuswater.

Dit Eiland had van ouds twee fteden,

Timor en Vrat genaamt , van de welke
Vrat weer in tween gedeelt , 't hooge,

en lage Vrat genaamt wiert. Ook waren
zy Oelihma's.

Het eiland Rhun, gemeeneiyk Poele-

ron, ofeigentlykPoiloRhun, genaamt ,
^^^'°

legt z\ myl ten Zuidwelten van 't eiland en de

Ay, zyndewat gvooter en langwerpiger, Veftinj,

dan het zelve. Als 't mooiweer is , gaat

de tocht derwaarts gcmakkelyk ; maar
zoo 't wat waaid, is 'tal vry gevaarlyk,

om twee ondieptens , die men in zee, de
eene ontrent den Wellhoek van Poelo Ay ,
de andere wat Beooftcn 't eiland Rhun

,

heeft, waar op by de minfte wind, een
vcrvaarlyk water Itaat j hoewel men , daar
wat bekent zynde, en 'er wat van af in
zee ftekende , zoo veel nood niet heeft.

Ik heb overcüe beiden, by fterkewind,
eens met een fchoone Orembay , in ge-
zelfchap van den Landvoogt van Zylly

en eenen Monfr. Eding 1687. gevaaren j
raaar het zag 'er vry zuur uit , alzoo 'er

nu en dan al een riem in ftukken brak ,

en 't Opperhoofd van Ay , die wat ia

zee gefteken was , had geen nood ter

wereld. Wy dagten het 'er niet afge-

bragt te hebben i doch quamen echter,

na veel uitgefta^ gevaar , dau" nog ge-
lukkig aan.

Na de Weftzyde heeft het een fteene

Reduit , waar op eenig krygsvolk legt,

gelyk het ook verder van noodig gefchut

,

voorraad van oorlog , enz. voorïien is.

Het
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Bandane-

zen.

Het heeft zeer weinig inwoonders, en

die zich daar nog al in hutjens behelpen

,

doen het meeft tegen dat het wit water

voorby, en het tyd om daar te vifTchen

geworden is : want ontrent de maand
O(3:ober vangen zy daar, en ook op an-

dere plaatzcn , zoo veel vifch ( meeft een

foort by na als makreel) dat zy hunne
flaaven daar van , en van Sagoe , die zy
van de Zuidoofter eilanden krygen , meeft
konnen houden: want deze vifch plagten

zy , op dat zy duuren zou , te vlekken

,

of open te fpouwen , die in de zon hard

te droogen , en ze dan , als voorraad voor
't geheel jaar , te bewaaren. Zy fchynt

,

als men 'er veel van eet, wat brand ig te

7yn , en zy noemenze ook Ikan Panas,
dat is , brandige vifch : want men word
'er rood van over 't gchcele lyf, doch dat

faat naderhand met hoofdpyn ovetj an-

ers fmaakt zy zeer wel.

Verfchei-
Hunne wyzen van viffchen zyn daar

de wyzen meeft tweederlei , en al vry geeftig. De
van \is- eene noemen zy met de Tali Soekëy , de
fchen der andere met de Tali Couwcr te viflchen.

De eerftewyze Tali Soekëy bydeBan-
danezen (doch by de Amboinezen Soki
Soki, ofSofoki) genaamt, word dus in

't werk geftelt. Met het aanbreken van

den dag , als men pas 'thair op de han-

den zien kan , en ook 's avonds pas na

zons ondergang
,

gaan 10 of lo kleine

praaukens , ontrent een groote fnaphaans-

fchoot , in een halve maan , wat van den
anderen afgerangeert , van de wal in

zee , even eens
,
gelyk men de zegen uit-

werpt, leggen. Zy hebben by zich een

zeer lang touw , aan het welk eenige

klappus- af gamoetobladen 2 of 3 voeten
van een vaftgemaakt zyn. Dit touw is

zoo lang , dat het van het Ooftelykfte

tot het Weftelykfte praauwtje toereiken

kan. Dit nu werpen zy zoodanig uit,

dat het maar pas op de oppervlakte der

zee ruft , en van yder praauwken ook met
een haak zoo ftrek gehouden , en wat
bewogen word. Dit doen zy, opdat de

klappusbladen , die beneden in zee hai>

gen , en , door die beweging van alle die

haaken der praauwen mede bewegen,
door der zelver vry dieper na de grond
doorgaande fchaduw , al de vifch , die

binnen die kring is , na de wal toe jagen

zouden. Op dat die vifch nu te fchuwer
worden , en te nader aan de wal komen
mogt , palmen zy , by zulk een geila-

dige beweging van deze lyn , hoe langs

hoe meer 't bot deszelfs in , malkande-
ren en de wal ook hoe langs hoe meer,
en tot zoo naby naderende , dat zy in

ftaat zyn , om al die vifch , die dan in

een zeer korte en ondiepe kuil by een is

,

door eenige fero 's , of fuiken , te belet-

ten weer na zee te loopen,, en die dus te

vangen-, . .^

Ik hebbe dus verfcheide maaien in eene
trek meer dan een ganfch vaartuig vifch

,

meeft makreel , zien binnen boord kry-
gen } doch , volgens hun oud bygeloof,
moet 'er geen vrouw by 't viflchen ko-
men, of de vangft is buiten hope.

De tweede wyze van viflchen gaat dus
toe. Zy laaten ten touw , waar aan op
zekere afftand mede klappusbladen vaft-

gemaakt, en kleine haakjens met aas ge-
daan zyn , eenige tyd zeer diep op 30 of
40 vadem zinken , . die zy dan na eenigeri

tyd met verfcheide viflchen te gelyk op-
haalcn. Anders vifcht men ook wel met
bobbers , of groote doorlugtige korvert

met binnenfuiken , die zy op 100 of 200
vadem laaten zinken , en waar mede zeer

fchoone zeekarpers , en andere viflchen

,

gevangen worden. Behalven de zelve

hebben zy ook groote en wyduitgebreide
fuiken , even eens als hooge doorlugtige
matten, met een fuik van binnen, zeer
verre uitgezet , om de viflchen in te

lokken.

Op dit eiland Rhun plagten ook eenige „
weinige Nootenboomen te zyn , en ik booten-
heb de plaats , daar zy (zoo men myboomen
zeide) geftaan hadden, toen de Engclzen nu hier.

nog meefter hier van waaren , en waar
over zoo veel beweging in de wereld ge-
maakt is

,
gezien j maar ik geloove niet

,

dat 'er foo ftuks boomen op hebben kon-
nen groejen j en men zei my , dat 'er op
dat Eiland geen meer, maar dat zy alle,

fchoon weinig in getal ^ toen 't de En-
gelzen verlieten, uitgeroeid waren j ge-

lyk men ook dezelve, zoo ras men 'er

weer eenige vernam , die door de Nooten-
eters ( zekere vogels , die de Nooten in-

iwelgen, en zich weer ontvallen laaten,

en dus ais voortplanten) daar vervoert

mogten zyn , ten eerften gewoon was uit

te roejen.

Dit Poelo Rhun is 't, waar over zoo
(jej-j^jj.

veel fpel , veel jaaren aan een
, gelyk men len vaa

om Handig in Aitzema , en anderen zien onze

kan , tufl'chen onze en de Engelfche Ooft-
^jf

^'"

indifche Maatfchappy geweeft is. met^de
Al welke gefchillen echter eerft in 't jaar Engel-

1667. den 10 Juli op deBredafche vrede- '"^"he over

handeling niet alleen volkomen wierden ^|^J'*
afgedaan , maar toen ook goedgevonden

,

dat de Engelfchen van ons. Nieuw Neder-

land , tegen 't eiland Rhun , overnemen of
verwifl!êlcn zouden

,
gelyk dit daar op

zoo gevolgt , en waar by dit Eiland zc-

dert aan onze Compagnie gebleven is.

In oude tyden had men op dit Eiland

twee fteden Varaat'cn Toeldam. Het
heeft pas veifch water genoeg voor zyn

volk , dat weinig is.

Zy waren van ouds zeer bygeloovig,

fterk
,

gelyk de Bandanezen , voor de

toovcry, en ook Oelilima's, en die van

de ciliuidenAy en Rhun gaven voor, van
ouds
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ouds al meefters over de 4 ftedcn van
Neiia geweeft te zyn , om dat hunne
voorouders dit land van Ay en Rhun eerft

bewoont , met allerlei vrugtboomen
beplant , en zich daar na derwaarts be-

geven hebben , laatende maar zommige
van hunne vrienden met eenige flaavcn

hier blyven woonen , om hunne zaaken

waar te nemen. Om welke reden zy ook
nog in 't jaar i6op. en eenige volgende

jaaren, hun deel in 'tbakkorragie- of an-

ker- en andere gelden plagten te genieten

,

felyk ook die van Nêira , buiten voor-

ennis van deze twee Eilanden , en van
al de Oelilima 's , op verbeurte van een

derde der goederen
, geen koop van ryft

,

klecden, of van eenige gelden, maaken
mogten , 't geen anders de Nederlanders

gewoon waren in de tegenwoordigheid
van al de Oelilima 's en al de Oelifiwa 's

,

tot Orontatte
te doen

Nooten en Foelie by den Inlander

, onder dien grootcn boom

,

en na zekeren eifch voor de

en

een bod der onzen 'er op, gedaan, wel
4 of j- weken daar mede bezig te wezen.
En zoo was het ook met het behande-

len van alle andere fwaare landzaaken,
welke door die vanNeira, of eenige an-

dere fteden, buiten kennis der Oelilima's,

niet behandelt mogten worden , ten ware
dat zy mede in een fwaare boete , of ver-

beuring van een derde der goederen , over
welke by hen gehandelt wien , vervallen

wilden.

Dit is 't voornaamftc , dat ik vanPoelo <,

Rhun te zeggen heb, niet wetende, ofsJ^noen
men hier ecnig wild van herten , koe- hierf

beertcn, enz. maar wel dat men 'er Han-
gen, zoofwaar als ergens, en ook eenige

met pootcn, heeft j waar van ik zelf 2

pooten lang bewaart hcbbe. De Heer
Landvoogt van Zyil^ heeft my verhaalt,

dat 'er eens een Hang als eengroote balk,

die 8 matroozen naaulyks voort konden
trekken, dood gevonden is.

VIERDE HOOFDSTUK.
HEt Eiland'R.oüngtm. Zeehoorenkens. Wilde Koejen. £<?« Reduit hief. Zeld"

zaam Gras. Geen Nootenboomen nu hier. Poélo Sowanggi. Poelo Pieïïang.

Poelo Kapal. Oude zaaken -van Banda. De Bandaiicezen 'verder bifchrêvcn. Aard-
bevingen. Taal hier gebruikelyk. Z)c Zuidooftcr en Z.u\d\vci\cr Eilanden. KleinKey.
Groot Key. Omjiandig befchreven. De Aroëfche Eilanden. Abel Tasmans Togt tut

'tZiiidlandf in 't jaar 1641'. Van Diemens Lajid. Frederik Hendriks Baai. Zien

fchyn van Menfchen. Nova Zcelandia. Alenfchcn gezien. Z),; Moordenaarsbaai. Drie

Koningen Eiland. Lange Menjchen'gezien. Pylltaarts Eiland. De Eilanden Amllerdam
e« Middelburg, ''t Eiland'R.oix.tvdxm. Prins WiWems Eilanden, en Hcemskerks droog'

ten. Ontong Java. d'Eilanden van Maxken, en Menfchen hier .^ enz. jDcStruishoek.

E/et Brandend Eiland. '/ Eiland Jamma. '/ Eiland Moa. W illem Schoutens Eiland.

Tocht der chalocp Walingen , in 't jaar ifój. na Nova Guinca. Het Eiland Caras.

Het Dorp Roemakay. 't Dorp Ifera taft de onzen aan. 't Dorp Schaar. Emeloords
Baai. Het Dorp Picra. Die van Roemakay zoeken Vink aan te tajlen. Tocht van de

Hctr Keyts in 'tjaar 1678. na Nova Guinea. Fataga en Roemah Bati. Poelo Aas.

De Eilanden van Caras. Ryklof van Goens Baai. Onins grenspaal. En die van Cu-
biay, Cani, Batoer fwCara. Cubiay. /)^ //f«- Spcelmans ^1^(7/. Zeldzame Begra-

venis der Or\\x\t\-&. 't-Wezcls Eiland, 't. Eiland Numetotte. Daar verfcheide van ons

volk doodgejlagcn zyn. De Moordenaars Rivier. De Vlamings Tocht na 't Zuidland in

'tjaar 16(^6. 't Eiland St. V^iulo. 't £i/ii:w^ Amllerdam. '/ £z7^W Rottcnelt. Vla-

m'ing gaat op '/Zuidland aan de wal. H'at hy 'er zag. Swarte Sivaanen. Menfchen
gezien. De overblyfzeis in VlArtogshazi gevonden. \V\\\ems Rivier. Moni. 't fier-

dere by hem verrigt en gezien. De Eilanden St. Paulo en Amfterdam , benevens de

Swaanenbaai op 't Zuidland , afgebeeld. Purris voorjiel wegens 't Zuidland. Tocht van
de Heer Roggeveen met twee jchepcn derwaarts.

Het Ei-

land Ro
fingcin.
H'Et zesde en laatlle der Bandanc-

fche eilanden , die bewoont
worden, is Rollngein.

Het is vry kleinder als Poelo Rhun,
of een der drie anderen, en legt ontrent

3 mylen ten Zuidooften van Oericn » of
van het Hoog Land.

Het is een wild , wocft en bergagtig
eiland , hoewel zoo hoog in verre na niet

,

als het Hoog Land van Lonthoir.

Het dient meeft om 'er de Banditen

,

voornamclyk van andere gcwcllen , te

plaatzen, en brandhout en inhoutenvoor

de vaartuigen door deze Banditen te la.a-

ten kappen , als mede om kalk , die

van hen van de zee- en kraal (leen, op de

reven daar ontrent vallende ,
gebrand

word , van daar te haaien > doch den

zj'^'^" Februari i6p4. verboden haarEdel-

hcden geen Banditen , cot andere plaatzen

reets
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Zeeho-
lenkens.

Wilde
Koejen.

F.en Ke-
duit hier.

r

Zeldiaam
Gras.

reets behoorende , ofte van daar na Ro-
fingein, of na Banda te zenden.

Ook vallen hier fraaje en zeldz^ame

zeegewaflchen , voovnamelyk van die

witte koraale zevboompkens met fwarte

banden , die men ook als een genees-

middel gebruiken kan ; welke men op de

reven rondom dit Eiland zoo overvloedig

heeft , dat geen fchip hier ontrent komen
kan.

Men heeft 'er veel ongemeene foorten

van horenkens , even als in Amboina ;

maai' daar zyn 'er ook verfcheide , die men
in Ambon niet heeft , als onder andere

de fpierwitte kleine krulhorens , met
fwarte takken , die ik nergens zoo , als

hier, gezien heb.

. Ik heb daar ook zuiver door de zon
gerafineert zout gezien, van zeewater in

de hoUigheden dezer rotzen geflagen,

dat zoo wit als hagel , en zeer goed
was.

Men heeft hier ook veel wilde koejen

,

die men wil, dat al voor veel jaaren door

eenige Deenen op dit Eiland gezet zou-

den zyn.

In 'tjaar ï6Sj. heb ik, daarzynde met
den Heer Landvoogt , 'er twee van ge-

zien , die door zyn Achtb'*^ wildfchut,

of jaager , in eenc fchuinze fchoot , met
twee kogels byna op een en de zelve plaats

in 't voorhoofd , pas boven de oogen,
getroffen waren. Zy zyn zoo kloek niet

,

als de Baliiche, en fcheenen my Macas-
faarfche beellen te wezen. Of 'er eenig

ander wild , of gedierte valt , weet ik

niet.

In 't Noordweften des Eilands heeft

men een Reduit, die ik vertrouwc nieu-

wer te zyn , dan die , van welke in 't jaar

1617. in hetDagregiller, nevens die van
Denner, PoeloRhun enWayer, gemelt
word } 'om dat ik .m de aanteekeningen

van een vriend, die hier in 't jaar 16 fj.

geweeft is, klaar uitgedrukt vind, dat

zy nog niet lang geftaan had.

Behalven de Banditen , die geen groot

getal uitmaaken , heeft men geen inwoon-
ders op dit eiland , als de bezetting van

deze Reduit, zynde een Sergeant , en wat
meer foldaaten , dan men gemeenlyk op
zulk een Reduit legt, om de Banditen,

die de Sergeant en zyn volk eens over-

weldig hebben , en toen ontvlugc zyn

,

wat beter in toom te houden. Ik zag
in die korten tyd , dat ik 'er was , maar
twee vrouwen , te weten , die van den
Sergeant en een foldaaten wyf , beide

Miftigen, doch de laatfte een buitenge-

meen kloek ftuk. In oudetyden had het

zoo inv.'oonders.

Het zeldzaamfte , dat ik hier vond

,

was, dat al het gras, dat ik hier zag,
zich zoo hard , en Icherp , als doornen

,

vertoonde.

III. Deei, •

In de vifchtyd valt hier ook veel
vifch , 't geen den Sergeant , door de naar-
ftigheid van zyn vrouw , die 'er zeer wel
mede weet om te gaan , veel voordeel
geeft.

Nooten- of andere vrugtboomen heeft Cgg„
•

men hier uit de natuur.geene, maar Wel Nooten-
die men 'er plant. Ik meine , dat ik jboomen
daar een katappaboom ontrent de Reduit ™^^^'
gezien heb. Bamboezen ziet men 'er

overvloedig.

Men heeft hier ook goede klei gevon-
den , om elterikken , en andere fteenen

,

van te bakken ; en 't is ook wel van
verfch water verzien. r:r.j

Hier plagten in oude tyden wel ^dé
minfte maar ook de belle. Nooten Vail
Banda te vallen.

Op dit eiland Rofingein (van andere
in oude fchriften ook welRoffangyri ge-
naamt) plagten vati ouds drie ftedekensi
of vlekken te zyn ; Woetra , Tanamafla
en Vali. Het eiland heeft, een groote
droogte, een gootclingfchoot 'er van ge- r:..:.^.

legen. Ook was 'er in oude tyden een
koning van dit en van de andere Eilan-
den , van welke men in Ridjali 's befchiy-*

ving van Hitoe 's kuft gemelt vind , al-
waar in de ip<^« Alkitfa van den koning
van Rofingein gefproken word.

Niet tegenftaande mea-hier geen kai-
mans of krokodillen oit gehad heeft , ver-
nam men egter, eenige jaaren voor 1687.
een kaïman, die 'er niet wel anders, dan
van 't eiland Ceram, kan gekomen, en
zekerlyk door een ftorm , of iet dierge-
lyks, veivoert, en zoo overgefwórnmen zal

zyn, fchoon het van Banda wel if of i(J

mylcn afgelegen is. Hy wiert ten eerften

ontdekt en gedood ; doch voor nog na
dien tyd heeft men daar , of ook op een
dezer eilanden, dit dier meer vernomen.

Dit nu is wel 't gemeenBanditen-eiland j
doch hier na toe mogen , volgens ordre
haarcr Edelheden , in 't jaar 1654. ^^^
2^ften Februari aan die van Amboina ge-
zonden , geen gedoemdcn van andere
Landvoogdyen , dan na voor af verzogt
verlof haarer Edelheden

, gezonden wor-
den. Ook heeft men wel Banditen op
andere dezer eilanden ('t geen van de
gunft des Landvoogts mecft afhangt ) ge-
plaatft : want de oude Heer Cojett

^ ge-
wezen Landvoogt van Tayouan , heeft

op Poelo Ay, in een klein huiskcn, dat

ik nog gezien hebbe, gewoont. Ik weet
egter een geval van een dus begunlHgden
Bandiet, die zich op Lonthoir onthielt,

en die haar Edelheden , in 'tjaar ió88.

uitdrukkelyk na Rofingein ordonneerden.

In deze zes van ouds her bewoonde
Eilanden plagten wel i f000 zielen te we-
zen, hoewel 'er in alles niet boven de 4
of f000 weerbaare mannen , metfchild en

fwaard voorzien zyn, waar onder dan nog
E de
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de flaaven getelt wierden. Nu gis ilcdat

'ef op alle de Eilanden niet boven de fooo
zielen zyn.

Poeio Behalven deze bewoonde Eilanden,

Soewang-zyn 'er nog drie onbewoonde. Poelo

g"- Swahggi ofSowanggi (dat in 'tMaleits,

het toovereiland , beteekent ) is 'er een

van. Het vertoont zich als een groote

klip , f5 myl ten Noordweften van den

Goenong Api j en is ganfch woeft , en

nergens wel aan te komen. De inwoon-

ders der andere Eilanden noemen het zoo,

om dat zy gelooven , dat de Duivel 'er

huishoud, en dat het daar fpookt, waar-

om zy met dat eiland ganfch niet willen

te doen hebben , en door 't vertoonen van

veel fratzen en bygeloovige grillen (als

zy 'er ontrent komen) hun beft doen,

om 'er voorby te geraaken.

. Men heeft 'er veel groote flangen, en

men plagt 'er.ook eenige , weinigel, vi-ugt-

boomen te hebben.

Podo ^^^° PiefTang (dat is, hetPieflang of

Pieflang. Bananas eiland) legt zeer digt by Neira's

Oofthoek , wat Benoorden dien Oofthoek

van 't Hoog Land. Het dient jegen-

woordig alleen , om 'er een thuin voor

den Heer Landvoogt aan te quceken , al-

zoo 'er de aardgewalTchen zeer wel tieren.

JDaar woont ook maar een thuynier op

,

die om den tweeden of derden dag , en

zomtyds wel maar eens 's weeks , met

groente aan zyn Achtb'^» huis komt.

Daar is een klein flegt huisje , waar in

ik eens met gezelfchap vrolyk geweeft

ben, en met veel verwondering zoo veel

vifch met de Tali Soekey vangen zag,

dat men die in een fraai groot vaartuig

niet wift te bergen.

Men heeft 'er ook , hoe klein het is

(alzoo men het met een lange fnaphaan

pyna zou konnen overfchieten ) eenige

boomen , zommige van vi^elke ik met
veel verwondering door de rotzen heenen

,

met harde dikke wortels , zonder dat ik

de allerminfte aarde daar ontrent kon ge-

waar worden , heb zien groejcn.

Een weinig Benoorden dit eilandje

heeft men nog een kleinder , zynde maar

een barre rots in zee, Poelo Kapal, dat

is , het fchip - eiland ,
genaamt , om dat

het zich van verre in zee even als een

fchip opdoet.

In deze eilanden is 't befte en meefte

levensmiddel de vifch , die 'er redelyk

overvloedig is , ook zyn 'er fchaapen

,

hoenderen, endvogcls, enz. Groente is 'er

weinig } de geftoofde Nootenbolfter is

een der befte fchotels. Ryft en fagoe,

( die zy van de Zuidooftcr eilanden , en

ook van Ceram en Amboina , volgens lalt

haarer Edelheden in 't jaar iSSj. krygcn

konnen) verftrckt hen voor brood, hoe-

wel 'er dat zeer fchoon, zooveel noodig

is, gebakken word j doch de lagoe is

Poelo
Kapal.

een groot voedzel voor hunne flaaven:

want fchoon 'er rys genoeg komt van de
E. Maatfchappy , en van de Borgers , zoo
verftonden echter haar Edelheden , dac

mende flaaven maar van (agoe verzorgen

,

en dat geen Borgers hunne rys aan Ce-
ramraers zouden mogen verkoopen.

In oude tyden plagten die zes bewoonde
Bandanefche eilanden yder byzondere _ ,

voorregten te hebben , en yder byzonder
^aaken

vlek op zulk een eiland verdeelde die weer van Baa-

rnet de andere ftcden en vlekken. Een da»

verdeehng, uitgevonden, om malkande»

ren niet in de weg te zyn ^ en in een-

dragt zamen te leven.

Labetakka had de groote viflchery,

met zyn drie fteden j en zy waren het

hoofd des Eilands , eer zy van die v^fl

Neira afgfcheiden zyn.

Neira, met zyn drie fteden, maakte
het koperdraad tot hoeken, en zy mog-
ten alleen maar op Thullelo om houw-
meflên, en fwaarden, vaaren j behalven
eenige weinige , die zy dat echter niet

,

dan met lo percent te betalen, toelieten.

Ook heeft de koning van Thullelo (dien
ik nergens wete te vinden , weshalven
geloove dat het Tamboeko zal moe-
ten zyn) aan die van Neira een zeil, als

een verkeerde bezaan , en dat voorregc

'er nevens gefchonken , om het buitenlte

van hunne krisfcheede boven aan , ter

breedte van 4 vingeren , mer goud ce

mogen beflaan. Twee voorregten, van
zoo veel belang , dat geen ander Band?.-

nees,,zoo hy van hen niet beoorlogt wil

zyn , zich die mag aanmatigen j ten

ware dit hen door die van Neira by ze-

kere gunft , die zy aan de vreemde Oeli-

limaze Orang Kaja's wel eens bewezen,
toegeftaan wiert.

Die van Lonthoir hadden geen voor-

regten van eenig belang \ maar waren de
magtigften ter xce, in praauwen en jon-

ken , met welke laatlle zy op Macailar

,

Java, Malacca, Patani, enz. voeren, en
handel dreven j hoewel zy dat in 't jaar

1610. zoo fterk niet meer deden. Hier
bequamen zy ook eenige baflen , roers,

en ftormhoeden , waar mede zy in Banda
komende , begeerden, als een voorregt
hen eigen, dezelve ook re voeren > doch
alzoo 'tganfche land hier tegen opftond,
bleef dat naderhand yder van hen vry.

Die van Hammet , een zekere oude
Negry alhier, geneerden zich met Foelie

en Nooten te plukken , en daar af

Nootenolie te branden , alzoo zy toen

wel de meefte Nootenboomen hadden.

Zy voeren jaurlyks ook met f of 6 groote

praauwen na 'tZuidoofter eiland Tenim*
bar, ontrent 50 of 40 mylen van Banda,
alwaar zy flaaven, karet, bokken, padi

(of ryft met zyn bolfter) en boontjes,

kogten.



B N D A. 3J

Op deze eilanden voeren ook die van

Sammer en Orontatte ; doch die van Ce-

lamme, Wajer, en Oudendenner , meeft op

de eilanden Key en Aroe , daar zy hunne

groore jonken, en praauwen deden maa-

ken , waar mede , alzoo zy de beite hoo-

rnen ditar toe hebben , zy geheel Banda
verzien.

Het eiland Ay vaart ook wel op Key
en Aroe > doch meeil op Amboina , om
fagoe. Haar voorregt is, om fokkek en

matten , aangezien zy daar toe de meefte

bladen hebben, te maaken.

Die van 'het eiland Rhun vaaren op de

zelve plaatzen , als die van 't eiland Ay j

maar maaken en verlchaffèn al de klappus-

olie in Banda , aangezien zy de meefte

klappusboomcn toen hadden. Ook maa-
ken zy eenige fokkels en matten.

Die van Rofingcin vaaren meeft op
Key , en Goram , om fagoe , en plagten

allerlei aarde potten voor Ceram , Goram

,

Key, Aroe, Banda en Amboina, enz.

alzoo zy fchoone aarde hier toe , en tot

tichelfteenen , hebben, te bakken.

De Heer van BcrM , die zeer goede

kennis van de Bandufche zaaken had , zegt

,

dat de Bandaneezen , ontrent 't jaar ifoo.

nog van 4 koninge;: , te weten , die van

Labetakka ,
' Celamme , Wayer en Ro-

fingein, beftiat wierden , die zy daar na

verftooten hebben , ftellende zedert de

regecring aan de Oudften des Lands , die

nevens de Moorfche Priefttrs , die overal

byna 't voomaamfte bewind h.idden,

over alles uicfp'aak deden j doch zooda-

nig , dat de'ze uitfpraak echter , zoo de:'

"Bóedjangs , óf de gemeente , 'er niet iii

bewilligden, geen voortgang had. '^

De gcftagten, ofnaziiaten, dezer vier

koningen \varen in 't jaar 1610. nog in

Banda ,
' en hadden hunne naamen , en

't regt \'an in 't gerigte te mogen zitten

,

op hunne byzondere plaats, en omSjah-
banddrs te worden, toen nog behouden,
hoewel zy ih zich zelveri geen me'er raagt

,

dan de andere Orang Kaja's , hadden.

Het ^v^Sf in zyn tyd , de gewoonte nog

,

dii die fteden, daar de 'koningen weleer

regeerden i, in de algemeene landsvergade-

ring als koriingen wierden aan'gefproken

,

gelyk ?y tóen ook dien naam nog"voerden.

In die' ,vérg'adehng wiert de koning van

Labet'a:kk'd boven aan ,, daai* na die van

CblarBine'j "daar ra die 'van Wayer, en

dan die \'M Rofingein gezet. En W ayer

voerde'hu , by verfterf en door verhu-

welyking'mct die van Röfingein , beide

dc^e koningsndamen alleen.

In allevergaderingehWiert: hetvoorftel

door de Oudften , erf dè Sjahbandars,

dox:h de uitfpraak meeft door de laatften

gedaan j 'daar na zei 'er yder zyn gevoe-
len over, en dan de Paapten, die volgens

hunne v;rèttéii', na onderlinge Prielterlyke

beraading, een tweede uitfpraak deden

j

die zy dan, zoo die hen beliaagde, aan-
namen , of anders verwierpen : want de
Bóedjangs (dat eigentlyk de ongehuwden
beteekent , maar waar door zy de Ge-
meente verftaan ) gaven aan alle befluiten
het fwaarlle gewigt , buiten welker toe-
ftemming geen befluit ftant greep.

De Bandaneczen waaren van ouds her
zeer hoogmoedig, trots en opgeblazen;
beroemende zich yder niet alleen eeQ
edelman , en van hoogen adel te zyn j
maar dit ging zoo verre , dat yder van
hen , na zyne wonderlyke uitrekening,
ook de edelfte , en in rang verre boven
anderen, zyn wilde.

Om dit te bewyzen , haaien zy op,
hoe dat voor fo of 100 jaaren de groot-
vader , beftevader of overoverbeftevaar
van dezen , een flaave van de overover-
beftevaar van een anderen , die zich zegt
van hooger adel te zyn

, gewceft is , en
houden op dien grond verder ftaande , dat
dierhalven alle nakomelingen van zulk
eenen al mede tot flaaven van dezen groo-
teren edelman met al 't hunne , ter tyd toe ,
dat zy zich zelven vrykoopen, vervallen
zyn.

Indien men hunnen Adel echter eens
regt nafpeurt., zal men bevinden , dat
hunne voorouders, ofB.mditen, of weg-
geloopene ilaaven van 'lunne meefters,
of wegloopers van hunne ouders waren ,
en dat hurine vooi'ouders of CafFers van
Mofimbike , of uit Arabien , Perfitrn en
Cambaja , of van Choromandel , Bengale
enMalacca, Pegu, Atsjin, Java en Ma-
ningcabo, ook veel Chinezen, Makas-
zaarcn, Moliikkers, Amboihezen, doch
meeft Ceraramers , en veel Portugeefche

en Mifti^e hoe'rekinderen geweeit zynj
èn zeer veel flaaven van Ceram , Key,
Aroe, Timor, Solor, Bpcton, Tenim-
bar, enz. daar onder licperr, die, met 'er

tyd door g/oote naarftigheid wat verder

fekomen zyhde , met eerljavaanze, Ma-
aflaarze , Boetonze , Ternataanze of

Maleitze byzit huisgehouden , en dezelve
,

na 't teelen van verfcheide kinderen , op
hunne wyze gecrouwt hebben. Uit al

het welke klaar genoeg blykt , dat het

een mengelmoes en flaaverigcbrocd uit

allerlei Nitienis , van 'welke de meefte

voortgekomen iyn. '

Die by hen met een anders flaavin

boeleerde , en 'er een kind by kreeg

,

moeft , wilde hy 't kind hebben , de flaa-

vin vrykoopen , en daar na voor het

kind , wilde hy geen fpel 'er over heb-'

ben , nóg iets byzon dei- geven j want
anders maa'k,te die eerfte'ttièeftc^i- op zyn
onverzienfte liiec alleen' op dat kmd,
maar ook op al het ovemewönnené , zy*

neneifchi^^t; '.:'': '^
>'

De vryef^édii'weri der BMidaneezenV
£ 2 geen
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•geen flaavinnen zyndc , mogten met haar's

mans jonger broeder , doch de oudfte

brocde'r mogt met de weduwe van zyn

jongden broeder niet hertrouwen.

Die by yemants flaavin betrapt wiert,

moeil aanftonts , op 't getuigenis van vrye

lieden , doch van geen flaaven , Iterven.

Vryftcr en Vryer liepen van ouds , en

zelf in laater tyden , zonder eenige ilraf

by malkanderen ; maar overfpel wiert

by hen met de dood geftraft.

Zy mogten ook haare vrouwen drie-

maal verwerpen , en ze weder aannemen j

maar zoo dat yemant ten vierdemaal doen

wilde , moeften zy beide fterven , of le-

vendig, met *t hoofd 'er buiten, begra-

ven , en zoo dood gefteenigt woroen,
tenware zy in ftaat waren, om zich zoo
dier , als de Priclters prys op hen ftelden

,

vry te koopcn.

Dievery wiert in de twee eerfte i'eizen

by hai niet ; maar de derdemaal , als

men 'er yemant op betrapte , met een

geldboete , of ook wel met oucfFcn fla-

gen geftraft: want die zulk een dief met
evene flagen gellraft had, n^oeft 'er zelf

weer zoo veel ontvangen , of zulks , vol-

fens uitfpraak der Moorfche Paapen , af-

oopen j om 't welke te raydcn, daar

wonderlyk wel voor gezorgt word.

De oude Bandanezen plagten zich met
twee dingen arm tq maj^ken: de vrouwen
met het geven vap maaltyden aan haare

vrienden , terwyl de mans op een tocht

gingen , .en ooi hen dus een bphouden

xeizetoe ta\venfchenj endematis, weer
behouden t'huis gekomen zynde , door

't welkom hieten van hunne vrienden,

die niet vertrokken , voo^- dat
,
de helft

van de overwinft gevlogen was.

_ Het is van ouds her een hardnekkig,

daneezen"
^oos, trouwlops , verraaderfch en weder-

verder fp'Uinig volk geweeft , op de welke geen
liaat ter wereld te maakeqwafl , waarom
zy ook meeft laitgeroeid

,,
pf na-de na-

buurige eilanden , als Ceram , Goiam

,

Key, Aroe, Gailolo ( dat meeft Banda-

nezen zyn ) Soeli , enz. in AmBoina , en

andere Landen .vjjrdreveii », en gevlugt

Daar plagteo -er ook op de .Ruit van

Hitoe te.woonen , aan welke in 't jaar

l6fp. toegcftaanis dpor haar Edellieden

,

volgens fchryve'n van den iz*^^"' Deceni-

ber aan die van Ambolnaj'onij'ivolgens

Hun vcrzoeki , na Batavia vei-voert te,

gorden.
:^

... Het OoftcrmodTon begint hjer in Mey

,

cii 't Weflermoeifönin December, zynde

April en Novembe|r cje kentcrpi^anden

,

in welke de polter- of de Wefterwinden
zoo niet dóónya^yéajj' npa^ ^l,zyn,, en

^at uLtruüei^.
, . .

". !,.,''•,
Het regent hier echter ïn" 't Oofler-
~

j,zp(;>. langjjj i^og^oqfierk, of zoo

befchK'

ven.

vaft, niet, als in Amboinaj maar ik heb
gemerkt , dat het WeflermoefTon daar
met fwaarder uitberfting van wind, dan
elders , en als by fwaare vlaagen , die

zomtyds honderden van boomen uit de
aarde rukken , zyn aanvang neemt.

Die hier eerft komen, raakea gemee-
nelyk aan heete koortzen j doch die

't land gewoon , en dat door zyn , leven

'er gezond , en vry lang. Ik heb 'er

zeer oude lieden , en onder andere

een vrouw op Celamme ,
gezien , die

een aankomende vryfter was , toen de

Hollanders in 't jaar löii. 't Hoog Land
innamen j ten bewyze bybrcngende , dac

zy veel mandekens met aarde aangedra-

gen , en zelf mede haar bell gedaan had

,

om hun van 't land af te houden. Ook
zag de onderzecvoogt Heemskerk met de

zynen, in 't jaar ifyp. by hun komft in

B:tnda , daar dikwils een man van 1 50

jaaren.

In die tien maanden , dat ik hier ge-
weeft ben , heb ik dit land zeer onge-
zond voor my bevonden $ 't geen ik oor-

c^elde door koude dikke dampen , die ik

in 't Ooflermocllbn 's morgens op 't ge-

bergte van 't Hoog Land , regt tegen over
myn kamer (gemccnelyk vroeg op zyn-
de ) een tyd lang als ruften , en daar na
zoodanig nederdalen zag , dat ik yan tyd
tot tyd de koude niet alleen op m)'n
vporhooft, en herzenen, gevoelde, maar
daar door van yder maand wel drie weken
met den huig gequeld was , waar uit

dan koortzen ontftonden , zoo dat ik

daar ganfch niet aarden kon. Ook fter-

ven veel flaaven op 't Hoog Land , die

deze koude en dampige lugt niet gewoon
zyn.

Anders heb ik het daar wonder wel ge-

h^d, want ik had. in ^ dien tyd de eere

van by den Heet Landvoogt -jan Zyll in

huis myn verblyf te houden..

Men heeft '^hï^i: zulken overvloed van
vifch , of vleefch ,' en andere fpyzeq niet

,

als in Amboina , maar de zeekarper is

'er fchooh , èn hoewel men 'er veel meer,
en beter fchaapen,' dan in Amboina, en
veel'gefnedene en geniefte bokjehs , heeft

,

die daar op die wyze juift niet gemeft
•Worden , oorc|eel' ik "'t echter in Am-
boina veel beter koop , van levens-

middelen te zyn } groente is 'er öOk
rn^ar palielyk ï doch de turkze bpontjes

aarden 'er beter , als in Amboina. Vrug-
ten zyn hier ovei-vloedig , eq byna de
ïelve als daar ,,, f^uitgenomen,dat ik 'er

eéii vont , Pau ^ ofde ftinkerd
, genaamt^

die in Aiijbon. niet vak. Zy is als een

Nlanggavrtigt , . doch vvateragtiger vau
fmaak. '.

\ Het heugt Hiy, dat ik in Maart i6%6.

den. Heer ^^Hfr/p^, opperkoopman en

Hpqrd tot Japai'^j, en bevobrens Hoofd
tot
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tot Lonthoii- , tegen Juffrouw Jociran

Padbrugge , Weduwe van de Heer tig

FUet^ over dit Banda, en den overvld,

van allerlei eetwaai'en en ververfchingt z

die men daar had in 't jaar 1682. C".

welk jaar zy , met Mejuffrouw haj-

Moedcr, daar eenige dagen geweeftwas

zeer heb hooren roemen , om 't welke

te bewyzen , hy haar E. al vry trots

afvraagde , of zy dit by haar aanwezen
ook niet bevonden had. DezeJuffrouw,
van eenvrolyken aard, en genegen zyn-

de , dezen fwetzer een fraaje ftreek hier

pvo: te geven, zeide ,
ja, myn Heer,

1 het is zoo i maar ik heb ook daar na^

verftaan , dat men te dier tyd in Banda
alles , wat men maar by een raapen kon

,

opzamelde , en daar door lang nader-

thand nog groot gebrek van alles gele-

den heeft } waar over 'tganfche gezel-

fchap , uitgenomen myn Heer de Hertog ,

hertelyk begon te lacchen } en hy fprak

zedert noit meer van Banda 's over-

vloed.
^

Aardbe- Deze Eilanden zyn ook byna 'tganfche

vingen, jaar door aardbevingen , gelyk wy reets

cenigzins getoont hebben , onderworpen ^

waar van de Vuurberg de voorname oor-

zaak is, hoewel zich dié raeeft van Okto-

ber tot April en Mey , en ook wel in

Auguftus en September , voelen laaten.

Èn op die aardbevingen zyn 'er nu en dim

ook fwaare watervloeden gevolgt.

Dat men hier zomtyds fwaaren blilczem

en donder hebben kan , is ons door dé

twee donderileenen , in 't Perk van van
den Broek , gevonden , reets gebleken.

Zeker vriend in 't ja^r i6fj. hier geko-

men, hoorde, hoe 's j aars te vooren de

blikzem, in een fchip, dat op de reede

voor Neira lag , geflagen zynde , dé
fcheepskojc al zyn hoofdhair en baard,

zoo zuiver, als of het afgefchooren was

,

weggenome;!, doch hem ganfch niet ge-

quetlt had ,
gelyk hy dit niet merkte,

voor dat hy, by geval 'er na taftte , en

het toen m?c verbaaftheid gewaar wiert.

Men ftont over deze zeldzaatne wedting
des blik?ems , zeer verwondert , en deze

fcheep^kok "had de eere pmdaai' over uit*

drukkelyk by den Heer Landvoogt fVyns

ontboden te worden , die 'er, met zyn

byhebbent(;g9Z,ellchap ,. ze.qr over ver2,et

jftond. ;':i;:;: . .. ;[j,-j; nj ,:.':;.•, 7

.jp ,, Schoon de Bandan^ïetJ- Van ouds huó

gebruike- eigeo taal hadden , zooisde-gemeene taal

lyk. onder hen en met alle vreemdelingen , zoo

daar,als oip de ganfche Ooft,jadoor ganlch

Indien (hoewel men pp Batavia, Ceylon

,en elders opk de Portugecfche.veel ge*'

bruikt ) de Maleitfphe,^ dat ^en cierlyke,

rj'jke , én :^eer aangenaame ta:ü is.

,,, D^arzyn'cr, diemeincn, datdeNoo-
jtqnbo.pAnpo alleen in

. BindA vallen , doch
jiit is mis, gelyk wy tooilen zullen, als

hunnen Tempel , te gaan.;, en hem daar

om een goeden uitflag van hun werk,
reize , enz. aan te bidden.

Eer zy zich tot dit gebed begeven, rig-

ten zy een groote maaltyd voor 't ganfch
dorp aan, en Aagten eenige verkcns, en
bok'ien , waar van zy een gedeelte aan
hunnen God , llaande op een Itok , en op
een vierkante verhevene plaats van fteen

,

ontrent twee voeten hoog , opofferen, en
na dat het zelve een halven dag daar ge-

flaan hecfr , komt zeker perfoon , waar-
fchynelyk hun Priefter, en die daar van
eeft , dit na zich neemen , aangezien
* zelve geen ander inkomen , buiten

na< vrye wooning by dien Tempel,
aanv

De.e gebeden nu vangen deze inwoon-
't grootx aan zonder een menigte van
Beoollcn 1 grimatzen , die voor af gaan ,

PasO. terh dan eens op hunne knyen
eerft twee klemceer eens hun aangezigt
het Ooftelykft Tan weer eens beide de
Wanneer men vai\ te houden, hoewel

'tN. O. zeilt, heeft incninor welke zy
ram , dat wel 1 2 of 1 3 mylen van v-.v..

Z.O. op legt. . Het is wel 5 of4 mylen
lang , en wel 2 of 3 mylen breed , en
meeft N. W. en Z. O. geltrekt leggen-
de , waar na toe veel oude Bandaneezen
gevlugt zyn , waar mede de E. Maat-
fchappy nu en dan nog al .wa,t heeft te

doen gehad. Het leg?: ook ontrent 4
mylen O* ten. N. van Salowakki.
Twee mylen- verder Z. O. vanTeniftV-

bar, heeft men 'teiland Salowakki, dat
byna meeft Z. ten O.' en. N;-^ ten W. ge-
ih-elct legt,Kea digt by 't welke zich een
rif, dat van Ceram Laoet tot naby het
Zelve loopt , opdoet. iHet is 4 mylen
ruim lang , 2 mylen breed (hoewel aan
beide de einden fmaller-) en aan de O.
kant v;m eéni Baai voorzien j en *t heeft
aan de Z. zyde eeii kloin ritje , dat lia

'tZ. W. lirekt. .^
•

.

'

Het eiland JN/Iunabokka doeï zich zmy-
leii Z. Oollelyker , met een klein rif-je

'aan de N. W.kant, op. Het legt meèft'
N. W. enZi O. geftrela , is 'ontrent f
mylen lang-y en fchaars 2 ftiylèn- breed-.

"Drie myjeni Z. Ooftelyker leggen de
twee eilandjes Mattebello Zv O. ontrent

2 mylen. vati'malkandercn,'«iï pas i myl
yder gróót , van waar men 1 mylen Z.
Ooftelyker by 'teiland Goeflövoey komt,
dat ontrent 3 mylen lang, en 2 mylen
meeft breed ,:ea in 'tO.' èB W. van èéh

;
baai: voorzien is. 1 . ;.!-'-"i';I (• ' :

'

Anderhalfmyl Z. Ooftelyker heeft ftieö

.
een droogte Vel van 2 ^of^'^' tnyleh in

1 't langwerpigrond, nier éért-klein eilandje

aan de Z. O. zyde l myltjo-daar buiten,
ten O. van 't welke 6 my^éti'een droogte
van 2 of 3 mylen in 't rond, PodoFlpres
geuaumt, legt.i li' i""OiiI;ij;N(.;: i.. ;

E 5^ Twee
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n,
men

jeeld

,

,ond is,

an de wal

^. tenZ., pas

een rif van wel

- ,^ _3>.ii , waar op zich

^j^t.'^^idekens vertoonen.

:5tn fchaars vlak Bezuiden

... legf het eiland Caudar, meell W.
ten N. en O. ten Z. geftrekt , zynde 5

mylen lang , en i groote inyl breed.

Drie mylen Zuidelyker (wel zoo Oofte-

lyk) ontmoet men 't eiland Gauwer , dat

meeil Z. ten W. en N. ten Ü. geftrekt

legt , , 't geen ook zeer bergagtig , wel 5

mylen lang , en i of ij myl breed is.

Zy bakken hier veel potten, diezy, ne-

vehs haare Atap in Banda te koop
brengen. .

-; Vyf ofzes mylen Zuidelyker heeft men
drie eilandekens, NoeflliTelo (dat is de

drie gebroeders , of eilanden , in 't Am-
bpinees) in een driefprong, z of 5 my-
len van een , zoodanig leggen , dat 'er

een van in 't Z. komt , en de twee aridere

zich in 't N. W. en in 't N. O. vertoo-

nen, zynde geen myl yder groot.

In 't N. O. , 8 of 9 mylen van 't Oofte-

lykfte der drie gebroeders , legt Tiando

,

een groot rif, dat meeft W. ten N. en

O. ten Z. wel 15 of 14 mylen in 't rond

geftrekt legt, en waar op zich drie cikn-

dekens , twee in 't W. en een in 'tO.

,

yder ontrent van z mylen lengte , en zeer

Imal, vertoonen.

. Twee of drie mylen teaO. van dit rif

legt een ander ontrent van de zelve groo"

te j doch Z. en N. ftrckkende , en pas

i of 3 mylen, van 't eilarjd groot Key in

't O. (wW Yan.wy daai- na, gelyk ook
van Aroe , breedcr fprekea zuUen ) geler

gen. .•;;I"h-J>";>.\' [/rrni-rr- '--... --

, . Vyf of acs mylen tenZ. O. van Noefla

-Telo leggenitwee.kleii^e eilandekens meeft

N. O. en Z. W. van een geftrekt, van

welk 'tN. Ooftelykfte Toenjotokki ge-

qaamt is.
,

..Vier ïnylcnBcoofteaTo?njotoWa ver-

it zich een rif, dat wel 10 mylen
-n N. , en wel 3 of 4 mylen O. en W.
ftrekt. Het loopt in 't N. met een
gt om van 2 of 3 mylen , en gaat daar

n na 't Z. zoodanig om , dat het aan
eiland Key Watala in 'tN. vaft legt,

^elyk het in 't O. ook tot tegen klein

Key loopt.

üp dit rifleggen vier eilandekens
, yder

2 of 3 mylen in 't rond , alle Z. en N.
geftrekt. De drie eerfte beginnen in

'tN.digt by de zoom van 'tfif, en gaan
xoo Z. aan , dat zy ontrent i myl van
een leggen } en even buiten 't rif i myl
van 't Zuidelykfte dezer drie eilandekens

ziet men nog twee zeer kleine i myl O.
en W. van een geftrekt ; doch het Zui-
delykfte van de vier, Moey genaamt , legt

wel f mylen van de drie Noordelyke, of
wel van 't Zuidelykft der zelve , zynde
digt aan den Zuider zoom van dit rif,

ontrent r myl van de N. W. hoek van
klein Key , gelegen. ''-i 3!'

Een myl Beooften die dn'e Noordelykfte
eilandekens , op dit rif leggende , en i

myl Benoorden de N. hoek van 't eiland
klein Key, legt het eiland Key Watala,
dat is, klein Key, dat N. en Z. aan de
W. en O. kant ruim 4 mylen lang , en
O. en W. wat fmaller is , zich zelve byna
vierkant vertoonende , uitgenomen dat
men in 't N. een baai met twee fmallc
hoeken, die meeft N.W. ftrekken (ge-
lyk ook de baai loopt) heeft. En in

't O. buigt ;de wal wat uit , gelyk zy in

'tZ. weer wat inloopt.

By den O. hoek dezer baai in 't N. W.
pas 'er Benoorden , legt een eilandje op
een klein rond ritje, dat aan de wal van
Key Watala vaft is , en 2 mylen Ooftely-

ker is 'er nog een , dat wat gi ooter , en
in 't O. ten Z. mede met een klein rifje

digt 'er aan bezet is.

- Vyf mylenvan dat eilandje, 't geen ten

Z. W. van Toenjotokki 2 mylen legt,

ontmoet men 't eilandje Fadool , dat
ontrent 3 mylen in 't rond is.

' Een myl Bezuiden Key Watala legt het Klein

ander deel van klein Key met zyn N . W. ^'^^l'-

hoek, die voor aan in 'tN. W.4, doch
wat Zuidelyker 4 óf f mylen vei're , maar
3 mylen breed is » zynde aan zyn W.
zyde Z. enN. wol p, doch in 't midden

f of 6 , en aan zyn O. kant ruim zoo
iang, alzoo zich die als in een driehoek,
imec een punt na 't N., een na 't O., en
een na 'tZ. , met een eilandje daar by,
én pas 'er Bezuiden, vertoont.

11 In 't N. heeft het een groötc ronde
baai, die wel 4 mylen lang, en obk wel
zoo diep is, meeft N. N. O. rtrekkendé.

'

Ook ziet men nog een klein baaiken aan

de Weftzyde 'dezes eilands , ontrent 4
mylen van de Z. W. hoek gelegen. Het
is. wel 34 mylen in 't rond.{ «^"'"' <:'

•''^ji

Twee <
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(Gïoot

*Key.

Twee of drie mylen ten Z. W. van

des zelfs Z. W. hoek legt een rondagtig

rif wel van lo of li mylen in 't rond,

waar op zich twee kleine eilanden van 2

of 5 mylen in 't rond , meell O. en W.
geftrekt, i myl van malkanderen vcrtoo-

nen. Het Oollelykft , zynde 't kleinile

,

isKetcrabergcnnamt, leggende byna aan

de Oofter- gelyk het ander aan den

Wefter-zoom van dit rif.

Een weinig Benoorden den O. hoek van

klein Key doet zich de Z. hoek van 't ei-

land groot Key op , waar op de Negiy
Elad oekent is.

Het zelve ftrekt zich meeft N. ten O.
en Z. ten W. ter lengte van ip of zo
mylen uit , en is in 'c N. 4 of f , en van
't midden af , en zoo verder na 't Z. , 3
mylen breed.

JMen ziet daar maar een klein baaiken
in 't W. ontrent het midden des eilands,

en een eilandeken er voor leggen, hoe-
danige twee andere zich 4 of f mylen
Noordelyker Z. en N. i myl van een

vertoonen , zynde de wal daar , van de

voornoemde baai tot pas Benoorden dit

laatfte eilandje , wat ingebogen -, en dan

legt 'er nog een eilandeken in 't N. , pas

I myl van de wal , op een ritje van 2 of

3 mylen in 't rond ^ dat aan wederzyden
aan de wal van dit Key vaft is. Ook
buigt de Oofterwal in 't O. , en zoo al

verder tot het O. N. O. (en daar wel
'tmeefte) zith uit, van waar zy dan na

*t N . ten W. weer wat met een vlakke

bogt inbuigt.

Dit eiland wort gegift op fo mylen
O. Z. O. van Banda te leggen, en beide

deze eilanden groot en klein Key zyn
hoog en bergagtig land , die van gedaan-
te, in opzigt van haare gebergten, niet

veel van Leytimor in Amboina verfchil-

len. Men heeft 'er ook verfcheide rivie-

ren , en *t is ontrent 40 mylen in 't rond j

Zoo dat men wel drie dagen werk heeft

om dit eiland rond te fcheppen.

Deze volkeren oorlogen dagelyks tegen

malkanderen j maakenoe malkanders oor-

logsgevangenen tot flaaven ^ die zy dan
aan de Bandaneezen voor een gering geld

,

Van 10, 12, if of 20 Ryksdaalders ten

uiterften , verkoopen , hoewel zy dat wel
aan hun eigen vrienden , buiten weten
der zelve , even als die van Celebes en
Bali, doen.

Wat nü deze Keyaaren verder betreft

,

ri^^"be-
zyftellen uit de overlevering hunner voor-

Ichreven. ouders vall», dat God hun Tand gelchapen
heeft , zonder dat zy , die zeer botte
Heidenen zyn , daar iet verder van weten
te zeggen , of iets Van zyn wezen op te

geven.

Wanneer zy 't een of 't ander onderne-
men , of hier of daar na toe vaaren , zyn
zy gewoon in zeker huis, waarfchynelyk

Omftan-

hunnen Tempel , te gaan-i, en hem daar
om een goeden uitflag van hun werk,
reize, enz. aan te bidden.

Eer zy zich tot dit gebed begeven , rig-
ten zy een groote maaltyd voor 't ganfch
dorp aan, en Aagten eenige verkens, en
bokken , waar van zy een gedeelte aan
hunnen God , llaande op een Itok , en op
een vierkante verhevene plaats van fteen

,

ontrent twee voeten hoog , opofferen, en
na dat het zelve een halven dag daar ge-
ftaan heeft, komt zeker perfoon, waar-
fchynelyk hun Priefter, en die daar van
leeft , dit na zich neemen , aangezien
de zelve geen ander inkomen , buiten
een vrye wooning by dien Tempel,
heeft.

Deze gebeden nu vangen deze inwoon-
ders niet aan zonder een menigte van
grillen , en grimatzen , die voor af gaan ,

gewoon zynde dan eens op hunne knyen
te vallen , dan weer eens hun aangezigt
te llryken , en dan weer eens beide dé
handen boven 't hoofd te houden , hoewel
zy geen beelden hebben , vnnr welke zy
die grillen aanregtcn.

Zy vallen doorgaans bruin van wezen

,

hebben een goede lengte of evenmatig-
heid van lichaam , en zyn van lang ge-
kruld hoofdhaii- voorzien. Van aard zyn
zy zeer gedienilig en goedaardig j ook
niet diefegtigj maar getrouw, en veilig

om met hen om te gaan.

Yderdorp heeft drie of vier Orang Ka-
ja 's , en yder Orang Kaja weet , hoe veel
ingezetenen onder hem ftaan. In tyd
van nood liaan deze dorpen malkanderen
by. Ook voert de Orang Kaja alle ge-
rigtszaaken onder hen uit , hoewel men
anders, nog aan zyn gewaad , nog aan
zyne ftaathouding , eenige verandering

of onderfcheid tufTchen hem en een

gemecnen Keyaar, bcfpeuren kan, dan
alleen , dat zommige onder hen negen of
tien goude ringetjes in de ooren dragen,

en een kleedje van baften van boomen,
of ook wel een blaauw badjoe aan-

hebben.

Hunne huizen zyn van Gabba Gabba
gemaakt , met Atap gedekt , en drie of
vier voeten van de aarde op dutten , en

zomtyds wel op kUppen aan de zeekant

,

of langs ftrand
,

gezet.

De dorpen , waar mede de onzen in

't jaar 1624. al gehandelt hebben , zyn

Har ( waar voor zy toen geankert lagen )

Adeylar, Cerato, Soevac, Eli, Onbo-
tayl en Wayea j welke zeven te zamen
wel 4000 koppen in tyden van oorlog te

veld konden brengen.

De hoofden dezer dorpen hebben geen

inkomen , en zyn zoo wel als de ge-

meene man ,
genoodzaakt , hun koft

met viflchen > en van hunne boomen en

landvrugten , die Calappus , Ürangie-
appelSj
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appels , Piefliirig , Limoenen , en an-

dere , reets gemeld , te ïoeken , waar
toe zy dagelyks hunne flaaven gebrui-

ken.

Deze voornoemde dorpen aan deOofl:-

zyde gelegen , hadden wel 40 andere

dorpen op dit eiland , meer na *t Zuiden

,

tot vyanden , tegen welke zy vier jaaren

geoorlogt , en in dien tyd wel 400 koppen
verlooren hadden.

Dezen oorlog is alleen daar uit ontftaan

,

om dat zy yder hunne byzondere voor-

regten (volgens oude wetten van hunne
voorouders) hebben, na welke zommige
bevoorregt zyn , om alleen met bobbers

(vifchkorven) andere met fcro's (fuiken)

cenige andere weer met hoeken , en wat
dies meer is , te mogen viflchen , en

buiten welken regel zy , of andere , fchy-

nen gegaan , en daar door hun volk ver-

looren te hebben.

Het regt wort by hen in dezer voegen
bedient.

Die yemant zonder reden dood , wort
gekrift , of met pylen doorfchotcn , dat

'er de dood na volgt.

Die oveifpel bedryft , is daar een man
des doods } en zulk een overfpceler, ge-

lyk ook de overfpeelfter , word den ge-

hoonden man , om zyn moed 'er aan

te koelen, volkomen overgegeven , en
gemeenelyk mede gekrift.

Een dief, die iets van waarde geftolcn

heeft, worden de vier vingers zyner reg-

terhand afgefneden, of zomtyds, na dat

de zaaken ligt of fwaar zyn , maar van

een oor berooft ; doch over kleinigheden

,

vrugten , of diergelyke dingen , wort hy
in een boete , gerigt na zyn vermogen

,

gedoemt , die door het ganfch dorp in

vrolykheid verteert word.

De mans trouwen zoo veel vrouwen
als zy voeden konnen ; doch mannen , of
vrouwen , zyn niet langer , dan zy willen

,

aan malkanderen verbonden , en konnen,
na de fcheiding , weer een ander nemen.
By 't aangaan van huwelyk bedingen

de ouders zekere uitzetting voor de jonge
lieden , waar in malkanderen vcrftaan

hebbende, wort 'er een maaltyd aan het

dorp gegeven , en door de gaften ge-

oordeelt, wie van beiden , de bruidegom
of bruid , het langft leven zal , dat zy
voorgeven te konnen zien aancenPinang,
die zy yder eeten, en diens uitgekaaude

Pinang de bleekftc is , die zal eerft fter-

ven. En daar by is dan hun huwelyk
bevcftigt.

Indien hier yemant van aanzien flerft

,

die wort ccrft met verfcheide olicn en
kruiden gebalzemt , en dan in een kift aan

't dak opgehangen, waar onder cttelyke

en zomtyds wel 6 of 1 2 maanden ( na
zyn ftaat is) aan een zoo lang vuur ge-

ftüokt woit j tot hy geheel droog is.

waar na zy hem in de aarde begraven.
Ook hebben zy de gewoonte

,
pas na de

dood van zulk een pcrfoon , een feeft aan
't ganfch dorp te geven , en een foorte
van fchermfpel tot een algemeene vreugde
aan te regtcn. Ook geven zy eenig goud ,
kleederen, enz. aan dezen en genen (yder
na zyn vermogen) om den doeden te

helpen beweenen , welk gehuil wel een
maand lang duurt , en daar in zy malkan-
deren vervangen ; doch een gemeen man
wort aanitonts begraven.

Ten teeken van rouw laaten zy hun
hoofdhair affcheeren , en dragen dan ook
ringen om de armen en beenen , en een
gordel van rotang om 't lyf , die 'er 200
lang aan blyft , tot hy 'er afvalt. Zy
ontnoudcn zich dan ook eenigen tyd van
zekere fpyze , en wagten zich te gelyk
van lachen , of 't plegen van eenige ydel-
heid.

Zy gaan meeft naakt , dekkende beide
de geflagtcn alleen hunne fchamelheid.

Zy hebben weinig hnisrand. Hun fpyze
is meeft fagoe , pieflang , en oebis of
wortelen. Hun drank towak , en put-
water i hunne fchatten beftaan in goud

,

ohfantstanden , en eenige kleeden , hen
van de Macaflaaren ,'en anderen

, gebragt

,

die zy tegen fagoe , olie , enz. geruilc

hebben.

De oudfte zoon vervangt hier zyn va-
der in de regeering ; doch alle de kinde-

ren erven anders gelyk.

Hun vee beftaat in verkens , en bok*
ken ; doch paarden , buffels, koejen,

bullen, of diergelyke hoorndieren , zyn
hier niet , dan zedert weinig jaaren.

Zy geven voor, datzy, genegen zynde
te oorlogen , of yet anders te onderne-

men , eerft raadplegen met een vrouw,
die vier oogen heeft , die zich aan de
Weftzyde des lands onthoud , welke
vrouw , in hun bywezen , met zekeren

geeft wegens hun geluk of ongeluk raad-

pleegt , waar van zy den galm wel hoo-
ren, doch hebben dien geeft noit gezien;

dat op een hftigcn Prielter uitkomen zal.

Twee van die oogen ftaan in 't voorhoofd

dezer vrouwe , en twee in haaren nek.

Zy boden ons volk aan, hen die vrouw te

laaten zien , doch zy dorften zich zoo

diep landwaart in niet begeven , alzoo

het d'eerftc maal was , dat zy hier geko-

men waren.

Deze volkeren zyn zeer begeerig na

Cayin Goelongs met fwarte hoofden en

roodc velden , Petas met roode hoofden

en een fchoon wecrfchynend veld j wit

Gunccs linnen > Negroskleeden j Rood
laaken , Tapitsjindos van vier Hafta

;

ook eenige Sarongs, roode Dronggangs
Tsjara Malajoe , als ook na yzere parangs ,

byltjcns , oud yzer , mitsgaders Parys-

wcrk, kraaien, en eenige flegte Ihuifteryen.
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Zy kennen ook reaalen j alle de voor-

noemde goederen kan men hier verhan-

delen of tegen fagoe , olie , en andere

waaren, of met groote winft verruilen,

endaar mede Banda grooren dienll doen.

Alle deze zaaken zyn in 't jaar 1624
den 10 Februari , door die van 't jacht

Goa, voor het dorp Har ten anker leg-

gende, zooalswydie hier, uiteen nette

memorie getrokken, opgeven, van tyd

tot tyd ondervonden.

Men heeft 'er ook boontjes , en bui-

ten de fagoe (die 'er zeer weinig is) ook
oebi encombili, een foort van wortelen,

enz. en veel goed hout , aangezien het

land zeer bofchagtig is.

Deze lieden van Key
(
gelyk die van

Aroe ) komen jaarlyks met 18 of lo
kloeke vaartuigen, met 80 tot 100 mannen
bezet, na Banda, om handel te dryven.

Hunne wapenen zyn een fchild, fwaard

,

pyl en boog, enhazagayen, diezywon-
derlyk wel weten te gebruiken. Ook
hebben zy eenige metale baflen op hunne
coracoras.

Vyftien of zestien mylen Beooflen

^5,
^^ groot Key doen zich de eilanden van

Eilanden. ^^^^ op.

Vierder zelve leggen meert Z. tenW.
enN. ten O. als in een lyn, deNoorde-
lykile i

.
, en de twee Zuidelykfte i of 5

mylen van een geftrekt, en de andere zes

doen zich 2, 5 of 4mylenOoftelyker op,
van welke zich 'er een 5 mylen van

't Noordelykite der viervoorige meeft in

de lengte O ten N. en W. ten Z. ge-

ftrekt, ter lengte van f, en ter breedte

van 1 mylen , vertoont.

Het tweede der Ooltelyke doet zich

pas wat Zuidelyker als het tweede der

vier voorige , en 3 mylen 'er van gele-

gen, op, zynde ontrent f mylen O. en
W. lang, en 2 of 5 mylen breed. Het
legt van 't eerfte üoftclyklle eiland wel

7 of 8 mylen.

Het derde der Ooftelykfle legt mede
af en aan het derde der vier voorige i; of
1 mylen Beooilen 't zelve , en 2 mylen
van 't laatftbefch reven, hebbende ontrent

de zelve lengte en breedte als het voori-

ge , gelyk zy beiden in 't Ooften ook
Icheip uitloopen.

Twee mylen 'er af n?. 't Zuiden van
't laatft befchreven eiland , en af en aan de
Zuidhoekvan het derde der vier voorige,

ziet men O. en W. i myl van malkan-
deren twee kleiner eilanden geftrekt leg-

gen , zynde het Wellelykfte der zelve

tnaar 2 , en 't üoftelykfte wel f myleti

lang ; en 't eerfte i , en 't tweede 2 my-
len breed ; Bezuiden welk eerfte dezer
t\vte 2 of 3 mylen zich nog een klein

eilandje van 2 of 3 mylen in 't rond,
ontrent 5 mylen van 'tZuidelyke der vier

voorige eilanden, vertoont.

III. Deel,

Het Noordelykfte nu der vier Wefte-
lykfte Aroëze eilanden legt meeft N. N.
ü. en Z. Z. W. f mylen in de lengte,
en 2 in de breedte geftrekt.

Het naafte daar aan , i i myl Zuidely-
ker gelegen , vertoont zich als een laars

,

die met het boveneinde vry wat breed na
't W. ten N. en met de voet wat fmaller

na 't ü. ten Z, gelegen is, zynde in 'tW.
ten N. 4, en in 't O. ten Z. 2 of 3 my-
len breed , en W. ten N en O. ten Z.
ontrent f mylen lang. In 't O. N. O.,
en in 'tZ. ten W. heeft men twee kleine
baaikens.

Her derde der Weftelykfte eilanden
legt met zyn N. einde pas i myl, doch
met zyn Óofterkanc wel 3 of 4 mylen
Zuidelyker , alzoo zich dit byna als een
verkeert - ftaande laars 'er legen aan
toont.

Het ftrekt zich mede ten deele W.
ten N. en O. ten Z. 3 of 4 mylen verre
uit, doch 't draait dan vlak van 't N. door
't O. na 't Z wel 5 mylen verre ( daar 't z
mylen , gelyk het anders 3 of 4 mylen

,

en in 't W. wel 'tbreedfteis) om, zynde
van het derde der Ooftclykfte eilanden
ontrent 2 mylen gelegen. AandeZ.W.
kant loopt de wal aan wederzyden fcherp
in , zich zelven als een baai vertoonen-
de.

Het laatfte der vier Weftelyke eilan-

den legt ontrent 4 mylen Bezuiden hec
voorige , vertoonende zich meeft rond

,

f mylen lang en 4 breed j doch aan de
N. en Z. hoek fmaller , en 't legt meell
N. W. ten N. en Z. O. ten Z. geftrekt.

Of 'er na 't O. nog meer zyn , konnen
wy niet zeggen , hoewel het zeer waar-
fchynelyk is.

Deze eilanden leggen van Banda 6

f

,

en van Nova Guinéa i8 of 20 mylen,
beftaande meeft in vlakke en bofchagtige

landen.

Om van Banda na de zelve te zeilen , Tewer

is men gewoon eerft op 't eiland Tewer «"

( daar men na i of 1 etmaal zeilens komt) ^^"'^^'^'

aan, endan verder over Gauwer te gaan,

waar na men nog wel een grooten dag
van nooden heeft , om deze eilanden te

beloopen.

Op de zelve heeft men veel dorpen

^

waar onder de bekentile zyn : Wokam ,

Wodjir, Workey, Wamir, Toetewa-
nang, Saguwading, Bocan, Guamar,
Bagambel, Maaycoor (dat op een by-

zonder eilandje legt) Ratoe, Tarangan
en meer anderen , die meeft geftadig te-

gen malkanderen oorlogen, behalven dat

die van Nova Guniéa , en 't Zuidland,

hen dikwils komen vemeftelenj en deze

oorlogsgevangenen zyn het , die zy aan

die van Banda als flaaven in groot ge-

tal , en voor een geringe prys , ver-

koopen.
F Die
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Dorp
Workcy,

Dit land in zich zelven is zeer volk-

ryk , doch 't volle niet te vertrouwen.

fiet is van 't jaar l6i;. al onder de E.

Maatfchnppy gcwcelt j gelyk wy nader

uit een Verdrag , tuflchen hen ai ons ge-

maakt, maar dat wy niet noodig geoor-

deelt hebben hier by te voegen, zouden

konnen zien.

Een klaarc preuve van den trouwloozen

aard dezer Inlanders zag men in 't jaar

löSj. toen 'er kapitein Hyffclberg , met
den lieutcnant Roozenburg , en de vaandrig

Lucas Klaasz de 'Jong , met een fchip en

eenig krygsvolk na toeging : want zoo
ras ny daar gekomen was , verfchenen

wel 200 gewapende mannen voor het

dorp Workcy , dat om de Z. lag.

Deze quamen vry itout op hem af, en

fchooten met pyl en boog na hem , en

zyn volk ; maar toen Hyffelberg 'er eenige

met het fchroot van zyn Princenllukjens

wegmaaide
,

gingen zy , niet gewoon
op zulke heete boontjes te gail te gaan,

ten eerften door.

Naderhand tot de vrede uitgelokt,

en op een ftcile doch veilige plaats by
een gekomen zynde, wiert het verdrag,

dat zy in drie paajen i8 flaaven aan

de E. Maatfchappy geven zouden , ge-

troffen.

Volgens dit verfprek dagt men dat zy

de eerite zes zouden gaan haaien , doch

zy vergaten weer te komen.
Men kreeg ook tyding , dat 'er geen

een menfch meer in 't dorp was, en dat

5 of 4 Hollanders hunne hoofden al quyt

waren, hoedanig zy ook te Cabroro voe-

ren, een dag ofcweereizens verder; waar
op de onzen goedvonden niet alleen Wor-
key i maar nog 8 of p andere dorpen te

verwoeften.

Op de zelve wyze waren de onzen

daar in de jaaren 1Ö46. en löf/. ook
onthaalt , wanneer zy eerft met die van

Goram , en daar na met die van Ceram
Laoet , onze vyanden , aanfpanden , ver-

fcheide Hollanders vermoort , en eenige

Coracoras der Amboinezen genomen
hebben-, en geen wonder, alzoodeBan-
dancczen herwaarts, en naKey gevlugt,

deze Inlanders gcduurig tegen ons op-

hitftcn.

Dit Workey is een zeer groot dorp,

en een byzonder nette Negry , ftrek-

kendc zich wel een klein half uur vene
uit , gclyk het ook een der magtiglle

Aroëfchc dorpen is.

Het heeft ook alleen een paarlbank

onder zich , wel i \ dag van 't zelve ge-

legen , waar na tor zy met jonken en

groote vaartuigen (hoedanige zy 'er wel

70 of 80 hebben) vaaren , waar mede zy
ook alle anderen de vaart derwaarts be-

letten , of hen , 200 zy daar echter ko-
men, beoorlogen.

De mecfte , die hier vallen , zyn maar
ftofpaarlcn j doch ik heb 'er ookgezien,
die als een graauwe ert van gioote , ja

die grooter , en byzonder fchoon van wa-
ter waren.

De hoofdnegry is nuWokam, alwaar

wy een fcrgeant, een corporaal , en 10

of I i foldaaten in een vefting van pallis-

zaaden leggen hebben.

Hier vallen veel verkens , hoenderen ,

allerlei Indifche fruiten (doch weinig

Tsjampeda's) boontjes, oebi's, fagoc,

atap
, paradys- en koningsvogeltjes,

coeffocoeflb's (zeker landdier , dat wy
onder Amboina's lloffe vertoonen ) pilan-

docs ( een foort van dieren als konynen
met korte voorpooten eenige zeldzame

zeehoorens) Loeri's, veelviich, en meer
dicrgclyke goederen.

Zy weten daar zeer weinig (uitgeno-

men aan de hoofdplaats, door de verkee-

ring met de Hollanders) van goud , of
zilver ; maar hun belle fchattcn zyn oli-

fantstanden, en gongen.

Hunne doode kinderen, en ook de ly-

kcnder oude lieden, hingen zy in gabba
gabba kilten in den rook , en laaten die

zoo hard , als mummie, uitdroogen, die

zy dan verder onder hunne lantey 's , en
zolderkens van gelpleten bamboezen,
bewaaren.

Zoo hun vuur by ongeluk uitgaat,

zullen zy dat noit by hunnen nabuur,

fchoon in een en 't zelve huis (alzoo ver-

fcheide huishoudens onder een dak leven)

zoeken j maar aanftonts zelfs weder vuur

maaken, dat zy zeer behendig, met een

zagt tegen eenbard houtje in een kuiltje,

daar in gemaakt , zeer flerk te wryven

,

en met wat tontel van drooge klappus-

bolfter, of iets anders, daar by te leggen^

weten te doen.

Dit volk , nu en dan in Amboina ver-

fchenen , gaven haar Edelheden aan die

van Ambon en Banda , in 't jaar ló/o.

den z(5 Januarii , laft wel te bejegenen >

doch in 't volgende jaar gaven zy weer
bevel om hen van Amboina en Java af te

weeren.

Hier zyn geen rivieren , weshalven men
zich hier met zeer flegt putwater , of
met eenige llaande waters , moet behel-

pen , dat waarfchynelyk de oorzaak is,

dat 'er veelen Iterven , en die 'er nog van

daan komen , 'er zeer ongezond uit-

zien.

Op deze eilanden van Aroe , Key, enz.

mogen alleen de Bandaneezen, waar on-

der zy cigentlyk ftaan , en geen Amboi-
neezen , dan alleen by verlof van haat

Edelheden ,
gelyk zy uitdrukkelyk den

6 Maart i6pi. beveelen , vaaren, by
welk fchryven zy 't geval van Jacob vaa
Cordan , te dier tyd in Amboina woonen-
de , uitzonderen. Ook verboden haar

Edel-

'I
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Mofc.

Edelheden by fchryvens van den 14''"

JVlaart 1681. aan die van Amboina , dat

geen Zuidoofter flaavcn daar , maar al-

leen in Banda , zouden mogen vèriiott

worden.

Ook gaven zy den 2,2.*^=" Februarii 1704.

aan die van Banda bevel , dat zy wel óp
't gedrag der genen, diezy na deze Zuid-

oolter eilanden zonden , zouden letten,

om , zoo veel 't mogelyk was , voor te

Icomen , dat deze Inlanders geen ongelyk

mogt worden aangedaan.

Gelyk nu de Bandaneezen op deze

eilanden vaaren , en jaarlyks volk van

wegen de E. Maatfcnappy derwaarts

zenden , alzoo komen deze Zuidoolter-

lingen jaarlyks met hunne vaartuigen , en

waaren, tegen September, of in 't einde

van 't Óolleifaaifoen , in Banda, om te

handelen.

Deze waaren beftaan meeft in flaaven,

fagoe, die Banda ganfch niet, en echter

voor hunne flaaven hoognoodig heeft,

toetombos (fraaje donzen van bladeren

en zeehoornkens , vericheiden in een

fluitende) paradys- en koningsvogel-

kens , katsjang
,

( zeker foort van

boontjes) houtwerk tot het bouwen
van vaanuigen, enz. pmang, gedroogde

vifch , oude klappus
,
grootc batattas , en

meer andere cetbaaie wortelen , en ook
wat ryit en padi , doch van weinig be-

lang , en andere geringe waaren van die

foort.

Na deze tuflchenftap kceren wy van
Ketem- Aroeweer na het eilandje Ketember, ten

Z. klein Key , daar wy het met de be-

fchryving der voorige eilanden gelaaten

hadden.

Beweften Ketember , of wel Beweften
dat rif (waar op het legt) lomylen, legt

het eiland Mofe rondom op een rif, dat

over al wel i myl breed is.

Dit eiland ftrekt zich meell N. ten O.
en Z. ten W. , heeft maar een baaiken

aan de O. kant , en is ontrent f mylen
lang, en 4 mylcn breed.

Pas Bezuiden 't zelve i myl legt een
klein eilandeken van z of 3 mylcn in

't rond , mede rondom op een rif, en
meeft Z. en N. gcftrekt.

Een myl Z. Ooftelyker heeft men een
rif, dat 3 of 4 mylen lang, in 'tN. 3,
en in 't Z.z mylcn breed, en dat in 'tN.
wat na binnen inbuigende is. Op 't zelve

leggen vyfeiLmdekens, twee in 't N. W.

,

twee in 't N. O. (en aan beide de zyden

j
ook zoo geftrekt) en een in 'tZ.

Beooften dit rif f mylen is het eiland
Tenem- Tenember 't geen rondom op een rif, wel

i mylen breed , legt, dat in 't N. W.
nog met een fpitzcn hoek uitfchiet , aan
de N. kant aan weerzyden goede anker-
grond , en aan de N. O. kant digt aan
'teiland twee kleine eilandekens N. W
geftrekt leggen heefi:.

ber,

Dit eiland doet zich meeft N. O. en Z.
W.op, zynde 200 6 mylen lang, e^ in
't L.'W . tot de helft toe

3 , en in 't Z.
maar z, en ook i myl breed.

Een myl ten Z. W. van 't zelve is nog
een groot rif, Z. O. en N W. zich wd
4, en O. en W. wel 3 mylen verre uit-
ihekkende, op welkere Noorderdeel een
klein eiland, 'tfchildpadseilandgenaamt
Jegc.

'

Een myl Bezuiden Tenernber 's Z. W. Larat
hoek legt het eiland Larat op een rif, dat
I myl verre (en in 'tZ. W. nog \>erdcr)
rond loopt, ftrckkendezich ook tot aan
Timor Laoct 's O. en W. zyde uit.

Dit Larat is ontrent f of 6 mylen O.
W. lang, en Z. en N. ontrent zoo breed

^

en van gedaante meeft rond , uitgenomen
aan de Z. W. zyde. .

Ook heeft men aan de N. zyde een
kleine baai, en op 't zelve ontrent deW.
hoek een weinig Noorderlyker 't dorp
Larat , en in 't N. O. byna 't dorp Co-
cober leggen , bchalvcn dat zich nog een
eilandje 2 mylen ten N. W. van 't dorp
Larat , en een zeer klein eilandje , mee
een riije 'er om, i myl van deZ. hoek
opdoet.

Anderhalf myl ten Z. W. de Z. W. ry-

hoek van 't eiland Larat vertoont zich hctUoc?
eiland Timor Laoet met een fmallen N. '

O. hoek, die wel 6 of 7 mylen lang, eii
in 't N. O. pas i myl breed , doch na
'tZ. W. veel breeder is.

Deze hoek vertoont zich aan de O.
kant tuUchen een rif, dat van 't eiland
Larat langs de O. kant van Timor Laoct
digt aan de wal wel 6 mylen Z. aan voort-
gaat, en dan weer wel f mylen na 't O.
(da;ir aan 't einde een klein eilandje i myl
buiten de wal is) draait , en dan al ver-
der zo mylen verre van 't O. allenskens
na 't Z. W. tot aan de Z. O. hoek van
dit eiland loopt , daar zich 't rif wel z of
3 mylen in 't rond verbreed

, gelyk ook
de wal wat uitloopt , en daar zich ook
drie kleine eilandekens, en 3 of 4 mylen
Noorderlyker zich nog drie andere , beide
in een driefprong, vertoonen.

Aan de W. kant van dien N. O. hoek
van Timor Laoet ziet men z of 3 mylen
van de wal dat zelve rif ook van 't eiland
Larat , doch van des zelfs N. kant af
buiten een eilandje, in 't N. W. i myl
van 't dorp Larat gelegen, omloopen,
't geen zoo tot tegen de N. W. kant van
dien hoek van Timor Laoct wel f of 6
mylen ver , doch aan 't einde in 't Z. W.
met een fpitzen hoek (die na 't N. W.
wel z mylen verre uitfteckt ) loopt , bin-
nen of op welk rif drie eilanden N. O.
I myl van een , langs de N. W. zyde van
dezen hoek , en dus wel 3 of 4 mylen
verre geftrekt leggen.

Dit eiland Timor Laoet is buiten dezen
F 2 N.
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Ccra.

Sikevoe.

Boeto.

Mefe
Kawoe-
ter.

N. O. hoclc (die aan 't zelve als de gc-

dalhtc van een harp geeft , en ontrent 7
iiiylen lansr is) 11 mylen aun deN. kant

(te weten buiten ofBetuiden dezen hoek)

en zoo noc al wat verder ear ftuk weegs

henen , breed , vcrfmallende allcnskens tot

aan 't einde van 't eiland in 't Z. ten O.
tot op 2 of 3 mylen ; en de lengte van

dit eiland van de N. hoek ivf is , zi, ü
en 2?, mylen , te weten de N. hoek 'er

• riiet bv gcrekent ; want anders is 'teiland

in xyii geheel wel 18 of zp mylen lang.

De voornoemde N. O. hoek loopt

aan de N. W. k.mt ecrfl: 6 mylen verre,

en dan nog wel z of 3 mylen Z. aan

,

maakende daar een fraaje baai , die wel

2 of 4 mvlcn wyd is , en waar by z my-
len ten N. W- van de v/al een rif van

3

of 4 mylen rond , en fpits na 'tN. W.
uitloopende, legt, waar op zich in 't O.
ook een eilandje vertoont , ook maakt dan

de W. kant van die baai een fcherpen N.
hoek , die verder tot het einde toe gclyk

henen loopt.

Op dit eiland zyn 3 of 4 dorpen be-

kent , een byna in 't midden z of 3 mylen

van dien N. hoek, Joble Joelo > een f
mylen Z. Ooftelyker , en Wutilofi j een

3 mylen Zuidclyker, en Eliifeyj en een

7 of 8 mylen Z. Wcftelyker , en Areloc-

foe genaamt.

En van dien N. hoek van deze baai

loopt weer een rif van 4 of f mylen verre

tot aan de N . O. hoek van het eiland Ccra,

dat z of 3 mylen ten Z. W. van dien

hoek legt.

Dit Cera is byna vierkant
, 3 mylen

lang en breed, zynde in 't W. N. en Z.

hier en daar wat ingcbogen.

Vlak Benoorden de N. W. hoek van

Cera z mylen N. aan legt het klein ei-

landje Sikevoe op een rif , dat rondom

't zelve wel i myl breed gaar 5 Bcweften

't welke een rif wel van 10 of iz mylen

in 't vierkant legt. Gelyk men ten N.
O. van 't zelve i of z mvicn drie zeer

kleine droogten , in een dricfprong N. W.
aan , en een eilandje na de Z. U. kant

,

leggen heeft.

Wat N. Oollclyker, dan dit Noord-

ooftelykll rifje, legt 'er nog een zoo met

een eilandje, en W. ten N. van 't zelve

6 mylen, leggen op een rif, dat wel f of

6 mylen in 't rond is, twee eilanden, waar

van 't grootfle in 't W. gelegen , Woere-
natta, daar men Benoorden ankeren kan,

en 't kleinftc , in 't O. gelegen , Boeto

genaamt isi

C). ten N. van Boeto z^ myl legt 't ei-

landje Mefe Kawoeter mede op een rif,

dat wel I myl rond gaat , ten O. van

't welk I myl weer een rif wel van f of

6 mylen in 't rond , en dat aan de Z. W.
kant, wel z mylen als ingekeept en met
een fliiif is, tenN.W. van 't welke men

eenkleineikndje in'tZ. W.", en na 't N.
O- een grootér

j
pas i myl van een, en

Papenberg genaamt , ziet ,
gelyk men 'er

ook zoo tweeN. O. en Z. W. gellrekt,

a;in de Z. O. kant van die fluif, en nog
een in 't O., t myl'eraf, verneemt} ten

O. van welk laat ile z mylen , men nog
twee kleine eikndckens yder op een kleine

droogte in 't rond, mcell N. ten W. en
Z. ten O. van een geftrekt leggende

heeft} buiten welkN. Welfelyk eilandje

2 mylen N. üoftelyker men weer twee
kleine eilandjes O. en W. een halve myl
van een op een.rif,-dat i myl rondgaat,
leggen ziet. •::

Ten W. van de zelve z mylen legt nog
een klein eilandje op zoo een iitje , en nog Namc-

lï myl Wellelyker nog een eilandje, 8^"S ^^

Nammegang genaamt , 't geen i myl ten ^"^

Z. W.een rond klein rifje, en i myl ten

N. O. van 't zelve het eilandje Teng op
een rifje , dat rondom ontrent i myl
loopt, leggen heeft, zynde van dat ei-

landje, dat ten Z. van 't eiland Mofe legt,

ontrent 4 mylen gelegen.

Negen mylen Beweften 't eiland Cera
legt het eilandje Maflide, dat z mylen N. Maffidc.

O. geftrekt , en ontrent 3 mylen in 't rond
is, op een rif rondom legtj en z mylen ^*''''"-

Wellelyker ontmoet men 't eiland Bab-
ber, dat ontrent 9 of 10 mylen in 't rond
is, en een baai aan de Z. W. kant, en
't dorp Welang, op de Z. W. zyde van
die baai heeft.

Al zedcrt 't jaar 1Ö71. den Z4^=" De-
cember heeft men belaft hier een korpo-
raal, fchoolmeefter , en 4 of j- foldaaten

te leggen , om andere , en voor al de roo-

vcrfche vreemdelingen, hier van daan te

houden.

Beweften Babber i myl legt nog een

eiland van 3 of 4 mylen in 't rond , meell

Z. en N. gellrekt , en van welkers N.
W. hoek een rif 2 mylen buiten de wal
tot des zelfs Z. W. hoek loopt.

Benoorden Babbers N. hoek 2 mylen
legt het eilandje Doetoe, dat pas i myl ^°^^°'^*

in 't rond , en met een rif, dat wel i of

z mylen in 't rond loopt, aan zyn Z. kant
bezet is.

Een groote myl Beweften Doetoe , wel Kebet.

zoo Noordelyk, legt 't eilandje Kebet,
en I groote myl Beweften 't zelve heeft ijat.

men 't eilandje Ijat.

Deze laatile eilandekens , by Babber

gelegen , leggen van Banda meeft Z.

ten O.
Gclyk nu Ijat z mylen Benoorden Bab-

bers W. hoek legt, alzoo legt het eiland

Cerocwa 16 mylen N. ten W.van Ijatj

doch eer men. daar by komt, heeft men

P mylen ten N. W". van Ijat een rif, dat

N. O. en Z. W. 3 mylen" verre zich uit-

ftrekt, zynde z mylen meeft breed , doch
in 'tZ. W. fmaller.

Wat

Ceioewy
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Vogels

-

eiland.

Nüa.

Teuw.

Cereraa

ten.

Wat nu 'teiland Ceroewa betreft, dit

legt op een rif, dat zich rondom het zelve

wd I myl buiten de wal llrekt. Het
eiland is byna rond

, 4 mylen breed , en

ontrent ook zoo lang j doch O. en W;
nog wel het lang(i:. Aan de N. kant van

'trif ian men ook ankeren , en ten W.
van Ceroewa is nog een klein eilandje of

twee.

Zestien of 18 mylen N. ten O. van Ce-
roewa legt het Vogels -eiland, dat pas

5

mylen in 't rond , en mede op een fmal

rif gelegen is. Het zelve legt Z. Z. 'O.

van 't Hoog Land van Banda , of 'va.n

Lonthoir, 18 mylen, zoo dat Ceroewa
ontrent jrt, enBabber, dat 1 9 mylen van

Ceroewa is, ff mylen van Banda legt.

Twaalf of 13 mylen ten N. VV. van

Babber, en :; mylen W. ten Z. dat rif,

dat tuflchen Ijat en Cefoewa legt, heeft

men het eiland Nila , daar veel fwavel

valt. Het is byna rond , en Z. en N . 4
mylen lang, en O. en W, 3; myl breed,

hebbende m 't W. een rif, dar z mylen

breed is , en wel 3 mylen verre N. W.
aan loopt. Ten W. van dit rif nmvl
legt nog een klein ritje , en een halve myl
"W'eflelyker een rif, dat wel 4 mylen lang

j

en 2; myl breed , en meelt O. en VV.

geftrekt is.

Met dit Nila beginnen de Z. Wefter
eilanden , waar van het eilandje Teuw

,

dat f of 6 mylen tenZ. W, van Nila op
een ritje legt, het eerlte is, beflaande iri

't rond ontrent 4 mylen , en hebben een

baaiken na de N. W. kant.

\ lak Bezuiden Teuw 13 mylen, wel
zoo Wcilelyk , legt het eiland Cerematten*

Dit is in 't ISI . f , in 't Z. 3 m vlen lang

,

en O. en W.mecll 4 mylen breed i heb-

bende in 't W. een klein eilandeken voor
een vlakke baai leggen. Bewerten des

zelfs N. W. hoek een halve myl is een

klein eilandje , en Bewellen 't zelve i

myl nog een zoo , met twee kleiner in

't midden , en ten Z. van de zelve nog
twee zeer kleine i myl 'er af tegen een

groot rif, dat i myl Beweitcn Ceremat-
ten legt , en dat vol katskoppen is. Het
ftrekt zich als in een driehoek wel 7 of
8 mylen Z.Ü. enN. W., en wel f my-
len Z. en N. uit , hebbende drie kleine

eilanden van i myl in 't rond van de N.
W.hoek, I myl van een O. aan gertrekt

leggen, van welke het Oollelykile wel
't grootfte , en N ifemaflè genaamt is

; ge-

lyk ook Bezuiden 't zelve i ', myl nog
een kleiner , en i myl Zuidelyker nog
een ander legt , dat ontrent 3 mylen in

zyn omtrek is.

Vyf mylen N. ten O. van Nifemafle
Korfewe- legt een klein eilandje van i myl in 't rond

,

en 4 mylen N. Weüelyker 't eilandje

Korfeweian , dat maar z mylen in 't rond
is , op een fmal rif , gelyk dat nog een

Nifemas-

fe.

hn

kleiner eilandje lï myl ten N. W. van
zich op zulk een fmal rif leggen heeft. •

Twee mylen Bezuiden Korfeweian legt

het eiland Damme op een rif, dat rond-
^*™"^'»

om 't zelve wel i myl verre loopt.

Het is ontrent f of 6 mylen Z. en NT..

lang , en doorgaans 1, myl breed , uitge-

nomen d;Tt het byna in 't N. met e'èri

breeden hoek , die 't land daar wel f mv"
len breed maakt , uitloopt ,- hóewei diè

ftreek in 't midden maar i myl , en in

'tü. tudchen 'tZ. en N. niaar t my]ëfi
breed is; Aan de N. kant ïs eert kleine

goede ankerbaai , Wilhelniüs- baai ge-
naamt ; maar aan de O. kam, wat na
'tZ. toe, is een grooter baai, die wcFi
of 4 mylen in 't rond is, die de ba^i van
Koelewatte genaamt word-; 'en in 't W.
4 mylen van dit eiland dóen zich tWeè
kleine eilandjes op een ritje op, waarvan
'tZ. Oollelyklle het kleinfle , en 't N,
Ooftelyklle het groofte is.

Die eiland legt f6 mylen rüimvanBiln-
da , en heeft een fwaaren Vuurberg.' ''

,''

Wy hebben alvoorveele jaaren óp' Tiet

zelve gevaaren , en in 't jaar I646.. peii

velling daar op gebouwt. '"^r -p 'f.'"'

Wanneer de onxen te dier'tyd dfefqua-
men , verklaarden de (Irandvolken hief

zich onze vrienden , doch de bergliederi

onze vyanden te zyn, het welk toen de
onzen al wat volk gekoft'he^ft; maar na
dat zy het bofch • een - kanonfchóot verre

omgekapt, en opgeruimt baddert, ging
het vry beter, en mért kreeg de veitirtg

Wilhelmusburg, andei's ödk Naffau ge-
naamt, met 'er h;u 11 klaar: i

De ongezondheid dezes eilands bleek
daar aan , dat 'er in die 7 weken , d'ie zy
aan 't bouwen der velling bezig waren,
wel 117 ftierven , 't welk ten grooteü
declen van 't brak water ^ dat zy drinkéii

moeiten
, quam : want fcjiüön 'er land-

waart in wel goed water was , kon men,
wegens den ftroopenden vyand

, 300 of
400 llerk zynde, daar niet zeker by ko-
men.

Na 't vokooijen der veiling bmgt men
'er 8 yzere Hukken op, en men plaatfle

daar een koopman , en een lieurcnant met
70 foldaaten , met behoorlyke voorraad

voor een jaar, waar op de- vloot in Julii

weer na Banda vertrok.

De reden , waarom de onzen herwaarts

quamen, en een veiling daar gelegt had-

den, wasvoornamelyk, om dat men zeer

veel van NootenmuiTchaatboomen, daar

vallende, geroepen had.

Ook voeren de Maleyers , MacalTIiaren

en Javaanen ilerk , zoo hier , als op de
andere Z. VVeller en Z. üofter eilanden

,

zoo zy voorgaven , om 'er goud en maflby
te haaien , maar buiten twyffcl is 't hen
voornamentlyk om de Nooten, die daar

vielen , of door de Nooteneecers daar ver-

F 3 plant.
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plant, of door Lorrendraajers 'er gebragt

worden, te doen gevvecft.

Om nu deze , en andere vreemdelingen

,

liicr van daan te houden , enomdeNoo-
tcnboomen , uit te roejen , had men goed-

gevonden deze veiling 'er te leggen.

. In 't jaar 1664. zogten de Engclichcn

door een van onze gewezene dienaars,

Kincent Fitte. gtUA'OxW'i f
dit eiland in bezit

- Jte nemen j doch men zond 'er uit Banda

Volk na toe, 't geen hen dat belette, en

pien bragt dezen Feite .vzw daar na Ban-

]da, ei^, verder na Batavia, om daar zyn

proces op tcmaaken, alwaar hy ons ook

Ivcnnis gaf, dat prins Calamatta , broeder

des konings van Tcrnate , toen op Ma-
kafllir v70onende , na Engeland gefchre-

ven ha4 , orn die natie tot zekeren aan-

flag op Cevam aan te zetten, weshulvcn

voortaan w-at najiuvyer op lif?ra ftont ge-

let te worden. ;•'•!.!

De quaadaardige lugt hier is echter

porzaak gevvecft , dat men naderhand ons

volk , alzoo d.at hier al te fterk fticrf, van

da«v' geligt heeft } hoewel 'er nog wel

opgevaaren word*
Vyf of 3Ó inylen Benoorden Damme,

en il of z^mylenZ. VV. van Banda, leg-

geq de twee fchild padseilanden O. en W.
een halve myl van malkanderen.

. Twee mylen Beweften het groot rif,

dat Beweften Gerematten legt , doet zich

tt eiland Lokker, dat ö mylen O. en W.
lang , en 1 of 5 my^en breed is , en i^

myl Weftelyker 'tciland Moa op;

Dit is wel 8 mylen O. en VV. lang,

en 5 of 4 mylen breed , leggende in 't O.
met een dikken hoek wat na 't N. op,
en in 't W. met een rond klein hoekje in

N: midden uit. Het legt ronJom op een

Leti. Tmal rif, hoedanig, ook 't eiland Leti 2.

ipf 5 mylen Weftelyker zich vertoont,

dat 4 of f mylen lang, z\ myl breed, en
7' of 8 mylen in 't rond is.

Hier vallen veel verkens , en fchapen

,

die na Banda, en ook wel na Amboinage-
bragt worden ; doch men heeft moeite
om. ze op te brengen, en in 'teerfte aan

't gemeen voedzel daar te gevvennen.

Dit eiland is zeer bergagtig , en de
ingezetenen, die ik gezien en gefproken

héj , fchynen van geen quaaden imborft

te zyn.

Zeven of 8 mylen ten N. W. van Leti
Kifier.

jggj. .j eiland Kiflcr (dat ook wel Fettcr ge-

naamt wort) 't geen ontrent 8 of y mylen
in 't rond, en op een fmal rif gelegen is,

hebbende in 'tN. een flaauwc bogt.

.
Agt groote mylen N. Weftelyker legt

Etter, bet eiland Etter, dat mecft vierkant, ü.
en W. 4 mylen lang , en ^; myl breed

is. De Hoofdnegry , daar den koning
van dat eiland woont , is Amagilli ge-

ftaamt , die in 't jaar 1671. in groote

vrecze voor de Portugeezen van Timor
was , die hen , en ook die van Kiflci-

,

Moa.

Aroe , enz. dreigden , te ovei-vallen , doch
haar Edelheden gaven aan die van Banda
laft, om hen te onderfteunen.

Negen of 10 mylen Benoorden de N.
O. hoek van Leti legt een klein eiluïd,

dat pas t of ^ mylen in 't rond is , van
~'^™"-

t welke het eiland Teralta pas 2 mylen
Weftelyker legt, tuflchcn welkers Z.C),

hoek , en dit eiland , zich nog een klein

eilandje opdoet , gelyk 'er ten Z. van
Teralta i myl nog een van li myl in

't rond is.

.
Dit Teralta is ook meeft vierkant O.

en W. 4'. rnyl ( hoewel na 't N. wel f
mylen ) lang , en ^ of 4 mylen breed-

Ontrent de Z. W. hoek legt het dorp
Roman , en een half myl Beweften dic

eiland, af en aan- dit doip, een klein ei-

land, dat r; myl in 't rond is.

Vyfiien mylen Benoorden de N. O.
hoek van Teralta (wel zoo Ooftelyk) legt

het brandend eiland met een rilje in 'tN.,
zyndc 't eiland , en 't rif, yder ontrent i

myl in 't rond.

Zestien of 1 7 mylen Benoorden 't Bran-
,( ^^^,

dend eiland ( wel zoo Ooftelyk ) legt een dend
Imal rif, het Zuidelyk rif genaamt , dat eiland

zich wel 2 of -3 mylen Z. en N. ilrekt.

Twee mylen ten N. O. van 't zelve

heeft men weer een rif, dat wel 4 mylen
N. W. aan ftrekt, en 't geen wel 2 'my-

len breed is , waar op zeven kleine eilan-

dekens N.W. enZ.O.geftrekt, en digt

by een leggen , voerende den naam van NoelTa

Noe/IviPinhos ; en 2 of 3 mylen N. Oofte- ^"^^
lyker leggen 'er nog drie in een drielprong

digt by een , zynde de drie Ooltelyke
Noeftïi Pinhos genaamt.

Deze laatfte leggen ontrent \6 mylen
rnim N. O. van de Schilpads eilanden,

waer mede wy dan alle de Z. O. en Z.
Wefter eilanden (zoo als die gemeenelyk
genomen worden) meenen aangewezen
te hebben.

Doch haar Edelheden hebben deze vaart

niet alleen tot Kifler en Etter , maar al

zedert 't jaar 1083. ook tot de kuft van
Balawan of Balaboa , aan de O. en N.
kuft van groot Timor, en Weftelyker,
niet verder, dan tot Ade of Mantoctoe,
bepaalt. Op wat breedte nu alle deze

Eilanden leggen , kan men in deze kaarc

net zien.

Zedert veele jaaren hebben de Banda-

ncezen niet alleen op deze eilanden , maar ^ "^1,

ook op Nova Guinea , als mede op de

Papoelche eilanden, en tot aan hetZ.uid- _

land , of een gedeelte van dien
,
gevaarcn.

Dit Nova Guinea is een zeer groot

land in zich zelvcn , eneigentlyk al mede
een gedeelte van het Zuidland , zoo als

het zich agter Gilolo, en niet verre van

't zelve , ombuigt , zynde van de Aroëfche

eilanden 18 of 20 mylen na 'tZ. , en 85
of 84 mylen van B.inda gelegen.

Men
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Men zegt dat het wel 200 mylen verre

bevaarenzou zyn; maarwy moeten zeg-

gen , dat men van die Landen , als ook
^- van die der Papoas , en van 't Zuidland

,

nog weinig kennis heeft , en dierhalven

met weinig zekerheid daar van fpreken

kan.

De Papoafche eilanden leggen 'er niet

fd)e°*' verre van daan. Het eiland MefTowal

,

eilanden, of eigentlyk Waygama, legt ontrent 17
of 18 mylen van Nova Guinea, en 'tei-

land Salawatti maar i myl 'er af j en dit

laatfte legt ook zeer digt by 't eiland

Sergilc , dat het Noordclykfte deel van

Nova Guinea is, en met een lange fiiuit

Beoollen Gilolo en de Papoelche eilan-

den eindigt.

Op dit land vaaren de Keffingers , Ce-
ramlauwers , en Bandaneezen meeft om
flaaven , en om de Maflby , zynde den

baft van een fpecerygeurige boom , als

mede om paradysvogels van verfcheide

(borten, en koningsvogelkens, behalven

dat 'er ook nu en dan al vry groote paer-

len vallen. Ook is 'er zeer goede Ambre
de gris ontdekt , waar van men al zeer

groote flukken gezien heeft.

In 't jaar 1Ö36. den zó*^*" Manrt quamen
Tocht twee jagten, Amfterdam en Wezel, uit

^!v7!!iH Amboina, met laft aan den Heer Land-
na [/.uia-

« • 11 j j 1

land. voogt Jcoky , m Banda , om aan den be-

velhebber Gerard Ihomasz Pool , hooft

dezer fchcpen , zoodanig bericht wegens
het Zuidland te geven, als hy, om een

togt voor de E. Maatfchappy derwaarts

te doen, van nooden had.

Nadat men hem daar van devereifchte

opening gegeven, en van noodige voor-

raad voorzien had, vertrok hy den 17'*'="

April met deze bodems.

Den pti^n Junii quamen die jagten weer
hier , en gaven te kennen , dat zy den
iS**^"" April ontrent op 41 graaden by den
vlakken hoek gekomen zynde, daareenig

volk aan land hadden gezet, om 't alleen

van naby te befchouwen.

De bevelhebber Pool , genegen door
zyn eigen oogen te zien

,
ging met zyn

boekhouder, Andries Schiller^ een Neu-
renberger, zelfs mede j doch zy waren
zoo ras niet te land gekomen , of vonden
zich van een groote troep wilde Zuid-
landers, die zich eeril vriendelyk aanftel-

den , doch hen naderhand vyandig aan-

tafteden, zoodanig omcingclt en bezet,
dat het hen niet mogelyk was dezen dans
te ontfpringen. De bevelhebber Pool^
dit klaarder, dan hem lief was, ziende

>

meinde het nog te ontloopen ; doch hy
wiert een van de eerfte aangetaft , en met
een hazagaai zoodanig getroffen , dat hy
vooroverilortte. Terwyl hy nederviel,
en zyn boekhouder zich nog dapper
weerde , riep hy hem toe, dat hy^et maar
zou zien te ontloopen , alzpo 'er anders

,

om dat de troep hoe langs hoe meer aan-
groeide

, geen afkomen aan was. Hy
dede dit j maar wiert ook onder de voet
geftooten.

De Zuidlanders , nu ziende , dat zy
't Huk meefter waren , rukten de zabel
van Pool uit , en kapten deze twee man-
nen in ftukken , die zy in 't bofch brag-
ten , zonder dat men verder weet , wac
zy daar mede gedaan hebben , of hoe
't verder met nog twee mairoozen , die
men mifte, gegaan is.

Alleen wilten zy te zeggen , dat deze
Zuidlanders zeer fwart van huid , byna
als de Kaffers van Angola ,- doch lang ëa
fwart van hoofdhair , en veel langer en
kloeker van ftatuur , dan eenig Europeer

,

en,uitgenomen hunne fchamelheid, ganfch
naakt waren. Dat ook een van hen,
fchynende een overfte te zyn , een ruw
vel van eenig wild dier om den hals ge-
flagen had , en dat zy ten deele met
hazagaajen, en vverppylen, met fcherpe
yzerc punten , ten deele met pyl en boog
gewapent waren.

Om nu van dit onbekent Zuidland,
Nova Guinea , en de verdere landen daar
ontrent eenige nader kennis te krygen,
oordeclen wy bell eenige ontdekkingen

,

hier van tyd tot tyd , zoo door den be-
velhebber AbelTasman^ in 't jaar 1542.
als door de chaloep Walingen, in 't jaar

1665., endoor den opperkoopman ^o^tw-

nei Keyts , in 't jaar 1678. gedaan , met
een letter aan te haaien , om nu niet

te fpreken van de togten van den Rid-
der Franfois Draake , Thomas 'Candifch ,

Olivier van Noord ^ Spilbergen , en meer
anderen, die mede daar, of daar ontrent

geweeft, en dat land ecrfl ontdekt heb-
ben, alzoo men dat in hunne reizen zelf

lezen kan.

Wat den togt van Abel Tasman belangt , ^^^^
hy ging in 'tjaar 1641. den I4'>«° Augurti Tasmaos
van Batavia met 't fchip Heemskerk , en togt na

de fluit de Zeehaan 't zeil , en liep eerfl j*
^"^'^'

na 't eiland Mauritius , waar van 't Zuider '^

"^J
"^

einde op 20 graad. 20 min. Zuider breedte, 1641.

en 78 graaden 47 min. lengte gelegen is

,

bevindende , dat dit fo mylen Ooftely-

ker , dan hunne gifling , lag , 't welk }
graaden en 35 min. in de lengte bedraagt.

Den 8^^° üftober ging hy Zuiden aan

tot 40 of 41 graaden , alwaar hy de N.
Weitercnde miswyzing 2?, 24 en zy
graaden tot den izfi'^'^ Oftober bevond te

zyn.

Van daar liep hy O. en wat Zuidely-

ker tot den 2i)"«n op de Z. breedte van

4f graaden 47 min. , en de lengte van

89 graaden 44 min. , en bevond de N.
Wcftering miswyszing hier 2ö graaden

en 45* tnin.

Den 6'^^" dito had hy een ftorm met
hagel cfi ffiecuwj met groote koude ge-

had.
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had , op de gegifte breedte van 49 graa-

den en 4 min., en op de lengte van 114
graaden f<J min. j en dit weder van fneeuw
en hagel duurde den i7<'="nog.

Den 8***" November had hy op 49 graa-

den en 4 min. , en op de lengte van 1 14
graaden en f6 min. , zó graaden N. W.
miswyzing , met zeer mottig en buyig

weder, en holle deiningen uit den Z. W.
en Z. , zoo dat op geen } ftreken land

hier ontrent konden vermoeden te zyn.

Den Zift'" dito ftonden hunne kompas-
zen op geen 8 ftreken ftil , zoo dat zy

hier giften op ecnige zeilileenagtige my-
nen of gronden te zyn. Hy was nu op
4Z graaden en f8 min. , en vernam fwaare

deiningen uit den Z. W. zoo dat geen
land om de Z. te gemoct zag.

Den Z4ft«" dito, op de Z. breedte van

41 graaden en zf min. , en op de lengte

van 16
j
graaden en fo min. zynde, zag

hy lanaO. ten N. lomylen van zich, 't

welk hy Antoni van Diemens land noemde j

't geen wy in prent, No. i. A., zoo als

't zich opdoet op i myl verte vertoonen.

Ontrent het zelve hadden zy veel ftorm

en onweder , liepen toen verder Z. ten

O. aan , langs de kuft tot 44 graaden,

alwaar 't land (3oftelyk en voorts N. O.
en N. loopt , en daar zy op 43 graaden

H^^H^if
'° niin. , en op de lengte van 167 graa-

Basi
" '^^^ Sf "f^^"' ^" ^^^ hiiiii, die zy Frederik

Van
Diemenj
Land.

Iiemkshua.1 noemden, ten anker quamen.

Wy vertoonen die, nevens eenige andere

eilanden 'er ontrent , zeer net in prent

by No. 2. B. No. 5. C. No. 4. D.
Den !''"> December 's morgens vroeg

zonden zy den ftuurman Franfois Jacobjz

met de chaloep , en daar in 4 musquet-

tiers , en 6 roejers
,
yder met een piek en

zydgeweer voorzien , nevens het praau-

ken van de Zeehaan , en hunne onder-

ftuuvlieden, nevens 6 musquettiers, naar

een inwyk of baai, welke N. W. ftyf l

groote myl van hen lag , om te zien,

wat zy daar tot hun voordeel van verfch

water, ververfching , timmerhout , of
yet diergelyks, zouden mogen vinden.

Deze vaartuigen quamen ontrent z uu-

ren voor den avond weder aan boord, en

bragten verfcheide foorten van groente

,

die zy daar in overvloed gezien hadden,

in gedaante niet veel van zekere groente,

die men aan de kaap de Goede Hoope
vind, verfchilleiïde , en die zeerbcquaam

tot warmoes was. Ook vonden zy nog
een andere, die brak, lang, en byna als

pieterzelie de Mar was.

Het verder bericht van den Piloot Ma-
jor, en de andere lluurlieden, was, dat

zy ruim i myl zekeren hoek omgeroeit

waren, alwaar zy hoog doch eflPen land,

met groente , zoo als de natuur dit gaf,

zeer vrugtbaar, en niet min van timmci-
hcut

J

s
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hout in menigte voorzien , mitsgaders

een afloopende waterplaets , veel ledige

valeijen, ook wel goed water, maar zeer

moejelyk om te haaien , en waar van

weinig te bekomen was , alzoo 't uit een

bak gefchept moeft worden ,
gevonden

hadden.

Zy hadden hier ook wel geen mcnfchen

gezien ; maar egter eenig geluid van men-
Ichen, en ook eenig gefpeel , bynaalsvan

een tromp , of kleine gong , niet verre

van hen gehoort.

Ook haddden zy twee boomen , die i

of 2' vadem dik , en wel 60 of 6y voeten

hoog waren , gezien , in welke met eenige

fleenen de ball hier en daar afgefchild,

en als een trap gemaakt was, om 'er op
te konnen klimmen ; doch de trappen

ftonden wel f voeten van malkanderen,

200 dat zy giften , dat hier aan menfchen

van een ongemeene lengte moerten bezig

geweeft zyn. Ook fchenen de trappen

aan den eenen boom nog verfch gemaakt

,

ja zelfs nog groen te wezen , zoo dat daar

nog (?nlangs , en zelf voor 3 of 4 dagen

,

menfchen moeften geweeft zyn.

Zy hadden ook het fpoor van eenig wild

gedierte, gelykendewel de klaauwen van

vanmen-E<^n tyg^r, of iet diergelyks , vernomen,
fchen. en bragten ook eenigen drek van viervoe-

tig gedierte aan boord.

Op de grond zagen zy mede eenige,

hoewel zeer weinig
j
gomme van die

boomen, byna als gömraelak , leggen.

Om den hoek \'an deze baai hadden zy het

hoogfte water 15, of 14 voeten , en de

ebbe en vloed hier ontrent maar 5 voe-

ten , en veel meeuwen daar bevonden

,

als mede veel wilde enden en ganzen
gezien. Het geboomte , dat zy hier za-

- gen, ftontwat ydel, zynde ook met een

dikke bofchagie van kreupelbofch belem-

mert. Landwaarr in hadden zy wel

't gerugt van 't voorig gevogelte gehoort ;

doch niet gezien > maar veel boomen ver-

nomen, die door vuur te ftoken fchenen

verbrand te zyn.

Nu en dan zagen zy hier ook in 't W.
ten N. rook opgaan , en een bewys , dat 'er

menfchen van een ongemeene lengte wa-
ren , dat men ook klaar van boord ge-

zien had. Ook zagen zy langs die kuft

veel rooks.

JbelTaiman liet hier den j"**^" een paal

opregten , waar op hy 't merk der E.

Maatfchappy , en een princenvlag ftelde

,

bevindende hier
3
graaden N.Ooftering.

Om dit te verrigten nam hy na de Z. O.
kant van deze baai met zich den Piloot

Majoor Francais Jacobfz , fchipper Gerrit

Janfzoon , Ifaac Gïlfemans , koopman
van de zeehaan , den onderkoopman
Abraham C-oomans^ en den oppertimmer-
man P/V/er Jacobfz i doch alzoo zy door
de i'waare branding en \yind niet aan kon-

lil. Deel.

den komen , wierc dit alleen door den
timmerman, die na land fwom, verrigt,

en die paal by 4 hooge boomen gezet j

als by N. 3 C. te zien is.

Hy vertrok den j"*^" December van
"van Dkmens land O. aan, met voorne-
men om die ftreek van de lengte van i6p
tot die van i pf graaden , om de eilanden

van Salomon te vinden , te vervolgen j

doch hy kon het niet langer langs de
wal , alzoo de wind tegen was , hou-
den.

£)en pdeu dito had hy op de 42 graaden

37 minuten Z. breedte, en 167 graaden

2p min. lengte
, f graaden N. O. mis-

wyzing, vernemende eenige dagen daar

na nog zeer holle deininge uit den Z.
W. , zoo dat in 'cZ. ofZ. W.geen land

te vermoeden was.

Den 13^^" dito zag hy in 'tZ. O. if
mylen van zig , op 42 graaden en 10 min.

,

op de lengte van 188 graaden en 28 min.

,

zeer hoog en bergagtig land , 't geen nu ^
in de kaarten Zeelandia Nova genaamt

2,eeian-

word, alwaar hy bevont de N. O. mis- dia.

wyzing van 7 graaden en 30 min. j doch
dit land noemde Tasman het Staaten-land

(na de Heeren Staaten) en oordeelde,

dat het zelve land , 't geen zich zeer

fchoon opdede , de vafte kuft van 't Zuid-

land was. Ook gafhy aan dezen doortogt

den naam v^n yibel 'tasmms doortogt, al-

zoo die eerft door hem ontdekt was.

Een afbeelding van dit land zien wy
No. f. E.

Langs die land liep hy N. O. aan , en
ankerde in een baai op 40 graaden , , en

fo min., en op de lengte van ipi graa-

den 41 min. , met een N. O. miswy-
zingvan p graaden op den 17'^'° en 18**'*

December. -
'

Hierznghy, in een groote opene baai

,

wel 3 of 4 mylen wyd , Beooften een

fmalle zandpunt, en nog wel i mylvan
zekeren hoek, op de hoogte van 40 graa-

j^^j^
den 4p min. , en op de lengte van ip fchen ge»;

graaden 41 min. , menfchen , die grof van zien.

Item , en dik en fwaar van gebeente Wa-
ren ; doch zy quamen tot op geen gote-

Ungfchööt- na aan boord. Ook bliezen

zy dik wils óp een fpeeltuig, dat wel na

een trompet geleek, waar tegen die van

de zeehaan mede een matroos , voor

trompetter uitgevaaren , lieten blaazcn.

Zy waren van verwe tuftchen 't bruin

en geel , fwart en fwaar van hair , dat- op

de kruin op zyn Japans op- , en vaftgé-

bonden was , en hadden een groote dikke

witte veder daar op ftaan. Hunne klee-

deren waren, zommige als van matten,

andere als van kattoen j doch 'tbdvenlyf

was naakt.
''

.

Men zeindc , of wuifde- eenige maaien

tegen hen , om hen aaa boord te doett

komen , toonende hen -wii lywaat , en

G eenige
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ecnige meflen , doch konden hen daar toe

niet bewegen , gelyk zy ook eindelyk

weer wegfchepten.

Daar op quamen de overheden van de

jicehaan, o:p Tasmans oaxbo(\ ^ aanboord,
als wanneer men befloot aan de wal , zoo
na als 't mogelyk, was , te loopen , alzoo

daar goede ankergrond was , en dit volk

,

ioQ t fcheen
,
genegen was om vriend-

fchap te maaken.

i
pas na dit genomen befluit, zagen zy

nog 7 vaartuigen van land komen, waar
van 't eene (voor hoog en fcherp opgaan-

de, en met 17 koppen bemand) agterden

zeehaan omfchepte , en 't tweede ( met

IJ kloeke koppen bezet) geen halve werp
van Tasmans voorfchip quam , welke beide

malkanderen in een voor hen onverftaan-

bre taal ( met de vocabulaar hen mede-
gegeven niet overeenkomende , alzoo die

vaade taal der eilanders op Salomons ei-

landen was ) ettelyke maaien toeriepen.

Daar op wuifden zy hen weer met wit
lywoat, enz. toe, om hen aan boord te

noodigen, doch zy bleven cgter llil leg-

gen^ waar op de Ichipper vaa de zeehaan

zyn qiiartiermcefter met een praauwtje

en ö fcheppers na boord zond , om de
onderftuurlieden te waarfchouwen , van,
zoo dit volk aan boord komen wilde,

'er niet te veel te laaten overkomen , ea
om verder wel op hun hoede te zyn.

Zoo als nu 't praauwtje van de zeehaan
na boord fchepte, riepen en wuifden zy
met hunne panggajen , en van de praauvr

mede , die het naafte by een van de fchc-

pen was , tegen de anderen , die agter de
zeehaan lagen , zonder dat ons volk cgter

hunne meining kon begrypen.

Wanneer nu 't praauken wat van boord

ftak, begonnen zy, die voor ons tufTchcn

beide de fchepen lagen, zoo driftig daar

op aan te fcheppen, dat zy ontrent half

wegen, wel zoo na Abel Tasmam fchip,

dit praauwtje van de zeehaan met hunne

fteven op de zyde aandeeden , zoo dat hec

zelve geweldig överfwalpte, waar op de

voorfte in de praauw dezer fchelmen den
quartiermeeller , Cornelis Joppen ^ meteen
lange ftompe piek zoo fel vcrfcheide maa-

ien in den nek lliet , dat hy over boord

vallen raoeft, gelykdaaropde andere van

zyne
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ayne 'makkers met korte dikke houten

( by ons in 't eerft: voor fwaare ftompe

parangs aangezien ) en met hunne pang-

gajen mede aanvielen , en 't praauken

overvv^eldigden , in welken aanval drie

mannen van 't volk van de zeehaan dood
bleven, en een vierde doodelyk gequetft

"was.

De quartiermeefter , en z andere fvvom-

men na ons (te weten Jlbel Tasntans) boord,

en wy zonden hen onze chaloep tegen

,

daar zy nog levendig inquamen, en daar

op lieten die moordenaars het praauken,

tot een groot geluk voor ons , dryven.

Zy hadden een van de dooden in hun
praauw gehaalt , en de andere verdron-

ken , weshalven wy llerk met musquec-

ten en gefchut op hen , doch zonder te

trcfFen, fchoren.

OndertufTchen ging Ide Tjerkfz Holman ,

^astnam fchipper , met een welgemande
en gewaapendc chaloep na 't praauwtje

van de zeehaan, waar mede hy terltont

na boord keerde ; vindende een dooden

,

en een doodelyk gequctfte daar m.

Wy vcrtoonen een van dieMoordenaars-

vaartuigen, met die moordenaars, hier

zeer fraai , No. 6. F. Gelyk ook 't land

,

zoo als zich dat vertoonde , N . 7. G.
De moor- Hierom noemde Tasman dit de Moor-
denaars- denaars-baai, verzeilende van hier, alzoo

hy hier verder niets goeds te gemoct zag.
baai.

Zoo ais zy nu van daar zeilden ,
quamcn

nog zz vaartuigen van land op hen aan,

waar op zy eenige reizen , doch te ver-

geeft , fchoten i doch die van de zeehaan

troffen 'er een, met een wit vaantje in de

hand, dat hy ter neerftorre, waar op zy

alle gefwind na land keerden , van de

welke 'er 2, zeilen van fatfoen als van een

Tinggang hadden. Zy waren daar op 40
graaden fo min. ten anker gcweeft.

Hier van daan ging hy weer O. N.O*
aan, daarhy rondom ook land vond, dat

zeer goed en vrugtbaar, doch veel onweer,
en W. winden onderworpen , fcheen , zoo

dat hy veel moeite had, om van daar te

geraken.

Den t6^^° dito ging hy weer N. , en

wel zoo Weftelyk , aan , komende den
^deu Januarii 1645. op de Z. breedte van

54 graaden 5 f min. , en op de lengte

van 19 [ graaden 9 min. , alwaar zy by
de N. W. hoek van dit land quamen,
vernemende een zeer grooten Itioom , die

hen om de W. zettede , en zeer holle

deiningen uit den N. O. , waar uit hy
gilte, dat 'er een grooce zee in 'tN. O.
zyn moeil^ en dat hy hier ouk een door-

gang vinden zou.

Hy zag daar ook een eiland , dat hy
^^-^^ j^^.

't drie Koningen eiland noemde (op 34ningen

graaden if min. breedte, en 190 graaden eiland.

40 min. lengte gelegen ) waar na toe zyn

G i volk
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volk ging , om zich te ververfchcn , daar

zy ooic vcrfch water gevonden hadden

,

en jo of ^ f menfchen van een ongemcene

meiiTchcn ilc'igf^e , voor zoo verre zy , nog een goed

gciien. ftiik weegs 'er af zynde , zien konden

,

vernamen, dic, met Hokken en knodzen

gewaapend , hen met grove en luide

Hemmen , zonder dat zy hen verflaan

konden, toeriepen, behalven dat zy , ceii

fncllen voortgang maakende, met gewel-
dige groote Itappen, na hen tocquamen.

Wy veitoonen dit land N.8. H. en No.
p. I. zoo als zich dat uiterlyk opdoet.

In 'tomroejen van dit eiland zagen zy
cenige menfchcn , en ook een grooten man
met een lange Hok en piek , na 't geleek

,

ook zagen zy zeer weinig of geen be-

bouwt land , dan alleen by een verfche

rivier , daar de onze meinden water re

haaien , doch konden 'er niet ontrent ko-
men j ook vertoonden zich daar over al

vierkante perken, van groen en vermaa-
kelyk lancl , even eens als in ons vader-

land , zonder dat zy de groente bekennen
konden, ook zagen zy daar z praauwen
op 't land gehaalt.

'ïasman nam daar op het beOuit van met
een Oofterkocrs tot de lengte van zzo
graaden, en dan Noordwaarts tot de Z.
breedte van 17 graaden te loopcn, en dan
weer W. aan de Kokos en Hoorniche
eilanden ( by Willem Schouten gevonden

)

aan te doen, om daar te ververfchcn.

Den ö<*«^" dito 's middags zagen zy ia

'tZ. Ontrent ^ mylen van hen dit eiland.

Den 8'^«" Januarii qaam hy op de Z.
breedte van 31 graaden 2f min. , en de
lengte van i<?z graaden zo min., verne-

mende dat men de N. O. miswyzing van

p graaden hier, en fwaare deiningen uit

den Z. O. hadde, zoo dat uit die llieek

geen land te vermoeden was. Ook was
dit een vaarwater waar op men zeer gc-

makkclyk van Batavia na Chili , alzoo 'er

niets in den weg was, zeilen kon.

Den ip''^" dito zag hy op 12. graaden
Pylftaarts' j^ min., en op de lengte van 104 graan
eiland, den, if.min. ( hy de N. O. miswyzing

van 7 graaden 30 min. ) ccn eiland , z, of

3 mylen in 't rond bellaande , 't geen hoog

,

Iteil en bar was , het welk hy 't hoog
Pylllaarts eiland , o:''^ de menigte van

pylllaarten , die hy hier zag , noemde.
VVy vertooncn 't zelve , zoo als 't zich

opdoet N. 10. K. Hy zogt daar wel
wat nader by te komen j doch 'twiert

hem door de;Z, O. en Z. Z. O. winden
belet ; daags 'er aan zag hy nog z andere

eilanden, cnquam den zi'^'-'"diio aan het

Noordelykft , dat op zi graaden zo min.

,

en op de lengte van zoy graaden zpmin.

De eilan- lag , daar hy 7 graaden if min. N. O.
den Am- miswyzing hadi Dit was niet hoog. Hy

M^^
noemde 'tccne Amfterdam > en 't ander

ddbiu". Middelburg. Wy vertooncn dic beide zoo

als zy zich van verre opdoen, No. 11. L.
Hy vont op 'tccille vcrkens, hoenders,
en veelcrlei fruiten , die de inwoonders

,

die zeer vricndel) k waren , hem toebrag-
tcn. Deze vielen wat dicfigtig > doch
Ichcenen anders geen quaad in den zin te

hebben , ook waren zy van geen geweer
voorzien.

Deze z eilanden leggen N. O. en Z. W.
van malkandercn , en was het Z. Ooftc-
iykfle wel het hoogilc , en 't Nooide-
lyklle het laagfte , even als Holland.
Kregen 's middags een praauw met j
naakte bruine mannen aan boord , die

wat langer dan gemeene lieden waren,
van welke 'er een kort gefchooien , en
twee lang hair, en een klein kleedje voor
hun fchamclheid hadden.

Hunne pra;iuw was fmal , agter en
voor een groot ftuk weegs overdekt, en
hunne panggaajen van een gemeene leng-
te i doch 't blad , daar zy mede fcheptcn

,

in 't midden breed.

Wy toonden en wierpen hen over boord
een lluk lywaat toe , waar na een van
hen , die zeer lang onder bleef, dook

,

doch hy quam daar na met het zelve weer
boven, en lei dit, ten teeken van dank-
baarheid , na dat hy in de praauw geko-
men was , vcrlcheide maaien boven op
zyn hoofd.

Naderhand , alzoo zy met hun praauw
nader aan ons boord quamen , wierp men
hen een hout met z groote fpykers daar

op gebonden , en men reikte hen een Chi-
nees fpiegelken toe , en ook een keten Chi-
necfche kraaien , die zy met een lange

ilok na zich haalden , waar aan zy , toe

vergelding , cenige van hunne vifchhoe-

ken , van een foort van paarlemoer fchel-

pen gemaakt, met een lyntjevailbonden.

Eenige van hen leiden deze kraaien,

fpicgel , en keten , op hun hoofd , en
de middellte bond de ipykers om zy«
hals.

Ook reikten zy hen nog eenander fpie-

gelrje toe , waar in zy zien konden (alzoo

'tcerlle door ccn fchuifje bedekt was)
dat zy al mede op hun hoofd leiden.

Zy toonden hen ook een klappus, en

een hoen, en vraagden hen met woorden

uit hun medegenomen vocabukur na wa-

ter, verkens, enz. doch konden malkan-

dercn niet verllaau ; maar zy wezen de

onzen al na land , waar op zy weer diur

na toe , als of zy iets haaien wilden,

Ichepten.

's Namiddags zag men veel menfchcn

langs llrand loopcn , zommigc met witte

vaankens, dat de onzen voor vredetcekens

namen , die ook de witte vlag van agte-

rcn lieten waajen , daar op quamen 4
kloeke manncii met een praauken aan

boord , welker lichaam van de middel

lot dedycn fwiut gefchildcrt, gelyk hun
hals
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hals met bladeren behangen was. Zy
bragten een wit vlaggetje en een kleed van

balten van boomen mede, welk vlaggetje

zy op de plegt van onze boot Helden.

Hunne praauw was aan de eene vlerk

met fchelpen en zeehoornkens vcrficrd

,

waarom zy dit voor een praauw van den

koning of overfte des lands namen , om
wtlke reden zy hen een Chinees fpiegel-

tje , een mes , een dongri , en eenige

Tpykere vereerden.

Zy dronken hen een glas wyn , tot

hunne gerullheid , voor , en gaven hen

toen een roemer wyn , welke zy uitgo-

ten, en namen die mede na land.

Kort daar na quamen zeer veel praau-

wen, zommige van welke lo of liklap-

pus medebragten , die de onzen tegen

fpykers ruilden , ook fwommen zommi-
gen met klappus na de fchepen.

Naderhand quam een oud man , dien

de andere eerden , aan boord , die de onzen

frootcn eerbied , met 't buigen van zyn

oofd tot zyn voeten
,
gelyk de onze hem

"weer eerbied betoonden , en verlcheidc

fnuifteryen aan hem fchonken.

Eenigen van hen gaven hier in 't weg-
gaan preuven van hun dievery, en tegen

den avond quamen wel 20 praauwen
ontrent Tasmans fchip , maakten eerft een

groot geroep van laor^ ivor^ ivor , en

ragren toen een verken, eenige klappus

en oebi's , aan boord, waar voor men
hen een fchaffchotel , en eenig koper-
draad vereerde ; ruilende naderhand nog
eenige klappus

,
pifang , oebis , een ver-

ken, enz. voor fpykers en kraaien.

Wanneer 't nu donker wiert vertrok-

ken zy alle weder, uitgenomen een, die

aan ons boord bleef fl.iapen.

Den zi'i'^" dito quamen weder veel man-
nen en vrouwen

,
jonge en oude , met

allerlei ververfching van dat land , aan
boord. De oudÜe dezer vrouwen was
de pink der beider handen afgehouwen}
doch dit zag men aan geen der jonge

vrouwlieden , zonder dat de onzen de re-

den hier van konden uitvinden.

Op dezen zelven dag quam die voorige

oude man weer met een gefchenk aan

boord , dien zy weer met een zattyn kleed

,

een hocd,cn een hemd bcfchonken ; 's mid-
dags quamen 'er 52. kleine praauwen, en
een groote met een zeil ( even als 't geen
men in Jacol» Ie Maire's journaal ziet)

by hen , en van dezelve ook eenige man-
nen en vrouwen aan boord , met hunne
vrugten , ook eenige onbekende worte-
len , en een ballen - kleedje.

'I'asman vereerde aan den opperften van
18 kloeke mannen , en hunne vrouwen
een broek en hemd , waar mede hy zeer

,

na dat hy die aangedaan had , vcrfierd

was.

Onder deze lieden was een groot lyvig

man met eenen St. Thomas arm , en een
vrouwmcnlch , die natuurlyk een weinig
baards had.

Wy deden voor hen eens lullig op de
trompet blazen , en op de viool fpelen

y

waar over zy zich zeer verwonderden.
Daar op zond Tasman zyn boot , en die

van de zeehaan , met eenige watcrvatcn

,

om te zien of daar aan land water, alzoo

die' oude het hen met wyzen verzekert

had, te krygen zou zyn.

Met yder boot ging een Huurman, en
fchipper Ir!c Tjcrkzoon holman , en de
koopman (^UJcmans togen met de chalocp
mede na land , en was al ons volk wel
van geweer, fchoondit in opzigtvanden
goeden aard dezer menfchen onnoodig
fcheen, voorzien.

Na dat zy nu een ftuk weegs veire na
de N. O. zyde van dit land geroeit wa-
ren

, quamen zy eindclyk by drie kleine

waterputjens , waar uit men 't water met
klappusdoppen fcheppen moell , behalvcn
dat het ook in zich zelven niet dogt.

Daar na bragten zy ons volk verder

landewaart in , op een fraaje vermaakelyke
plaats , daar zy hen op een ficrlyke bai-

Icoe, en op zeer nette fyne mariens neer-

zetteden, hen toen met z klappusnooten, .

een voor hun overften , en een voor onzen
fchipper , enz. onthaalende. Hier op
keerde ons volk regenden avond meteen
verken , en met berigt , dat hier geen
water te bekomen was , weder ; doch
ruilden dien dag nog wel 40 verkens , 73
hoenderen, en verfchcide vrugten, voor

zeer weinig fpykers, zeildoek, enz.

Deze lieden weten van geen tabak

rooken , en hunne vrouwen gaan van de

middel tot de knyen met matten van

bladen van boomen gedekt , zyn voor de

rell naakt , en korter van hair dan de

mannen. Deze laatlle hebben een baard ,

wel 3 of 4 vingeren breed, doch aan de

kin boven den mond redelyk gekort,

houdende hunne knevels ontrent 2, llroo-

breed lang. Men zag by hen ook geen
geweer, weshalvcn men te minder voor
ongemak vreesde.

Daags 'er aan wierden de onzen, weer
aan land gekomen om putten te delven,

vry beter van henmetvilch, zoete melk,
enz. onthaalt , en in allen deelen vricn-

delyk bejegend.

Ook vraagden zy aan de onzen , waar
zy van daan quamen , en waar zy na toe

wilden j waar op die zeiden , dat zy
reeds over de 100 dagen in zee geweell
waren , daar zy zich zeer over verwon-
derden , weshalven klaar blykt, dat zy
malkandei-en ( waarfchynelykll door Ma-
Icifche of andere tolken) wel verftaaii

hebben.

Zy ruilden hier nog veel verkens , hoen-

deren , enz. doch geraakten 's namiddags

,

G 5 door
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'
t Eiland

Rotter-

dam,

door de fteile grond , en door den pafïïiat-

vvind , van hunne ankers in zee , doch

's nachts weer behoorlyk ten anker.

Om nu nog netter denkbeeld van dit

eiland Amfterdam , en 't vcrdre daar on-

trent aanmerkelyk , te hebben , vertoonen

\vy het nog nader in z prentverbecldingen

No. iz. M. I. No. II. M. 2. alles met

een alphabeth , zoo als men hier vervol-

gens ziet, aangewezen.

A. Ofize fchepen op vati Dkmcns reede ten

anker.

B.Kleinepraauwen van den koning dezes lands

C. Eenzeilvaartuigvan zpraawwen nevens

den anderen met een zolder overdekt.

D. Een vifchpraatiw.

E. Hoe zy met klapptis , enz. aan boord

pwommen.
F. De hoek , daar de koning isjoont.

G. De plaats , daar onze boots la'-jn om

•water te haaien.

H. De plaats , daar 'zy ons volk te gemoet

quamen met vredevaankens

.

I. De plaats., daar ons volk met geweer de

ivagt hield.

K. Des konings baileoe , ineen pagger, daar

hy de onze onthaalt.

L. Dewafchplaats van den koning., en zy
nen adel.

M. Hunne vaartuigen, ten anker leggende.

N. De manier van zitten en fiaan , als ook

de kleeding dezer natie.

O. De baai.,daar de koning woont.,en daar zyn

vaartuig legt, die 'tasman na degemalin van

de Heer van Diemen, Maria's baai noemde.

De fraajc teekening van deze eilanden

verdient zeer wel , nevens de andere daar

by verbeelde zaaken , dat wy die mede

inlaflèn. Daar zy ten anker gelegen had-

den , deden zich nog t hooge doch kleine

eilandekens i of i i myl in 't rond , 7 of

8 mylenvan hen in tN. tenW. op, en

ïagen toen nog een tamelyk groot laag

eiland in 'tO. N. O., en in 'tü. nog ?

andere zeer kleine, en in 't Z. O. nog 2,

alle zeer laag.

Hier was geen harde ftroom , en de

ebbe liep 'er om de N. O., en de vloed

om de Z. W. j en 't vloeide hier 7 of 8

voeten op en neder , zynde het by een

Z. Wefter Maan hier hoog water. De
wind liep geduurig Z. O. , en Z. Z. O.

,

waar door 't jagt Hecmskcrk,zonder water

in te konnen nemen,van dit eiland afraakte.

Den 2f'*'="
dito auam hy op de Z.

breedte van 20 graaacn i f mm. , en de

lengte van 20ögraaden 19 min., had een

miswyzing van ö graadcn 20 min. > ook

zaghy hierveifcheidc kleiiK eilandekens,

Uiterdam ca Namokoki , die wy No.
i^. N. vertoonen i en quam by 'teiland

Rotterdam , in de kaarten bekent , alwaar

hy (als bevoorens) een vriendelyk, doch

zeer diefagtig volk vond , vernemende

aan 't eiland veel kalappusboomen , en

net -gelegde tuinen, die zeer ordentelyk

beplant , en van allerlei aardvnigtai voor-

zien waren , zynde de mccfte fruitboo-

men lynregt als in wandelwcgen verdeelt

,

zeer vermaakelyk om door te gaan.

Vonden hier ook een groot verfch bin-

nenwater , wel i myl in 't rond , en wel

1 1 vadem boven het zout water ilaande.

Men kan niet , dan by hoog water,

hier aan land komen , alzoo 't zelve 8

voeten op en neder loopt.

In dit voornoemde verl'ch water waren
veel wilde endvogels, die voor de men-
fchcn niet fchuw waren.

Deze inwoonders bragten verfcheide

klappus , en kalbaflen met verfch water

,

nevens andere vrugten, verkens , doch
weinige der laatfte, aan boord.

Van hunne praauwen waren ook zom-
migen van zeiltuig voorzien.

Hunne kleeding , fatfoen , en manieren

,

verfchilden niet van die van 't voorig ei-

land } doch de mans hadden doorgaans

zulkenlang en dik hair niet , als de andere.

Ook warende vrouwen immers zoo kloek

van geftalte en leden als de mannen.

Aan dit eiland , by de inlanders Anna-
mokka genaamt , hebben de onzen den

naam van Rotterdam gegeven.

W)' vertoonen dit, nevens de verdei-e

eilanden, 'er ontrent gelegen, en de in-

woonders der zeiven , in de plaaten No. i j

.

N. en No. 14. O. zeer net volgens dit

alphabeth afgebeelt.

A. Onzefchepen^voor ditAnnamokka leggende.

B. Een zarulbaai , van waar zy met hunne

praauwen na boord voei-en.

C. De baai., daar de onze waterhaalden.

D. '/ Verfch binnenwater , dizt ontrent de

Zee , aan de N. zyde des cilands.

E. Hun zeil vaartuig van een p'aauw, van
de andere eilanden met vrugten komende.

F. De plaats , daar onze boots lagen om
water te haaien.

G. De inwoonders van dit eiland, zoo ah

die by de onzen quamen, in hun wezen

^

kleeding, en fatfoen vertoont.

Den 26'^«n dito haalden zy nog i boots

water voor vder fchip, en verruilden nog

veel ververlching van vrugten, enz. ook

ontdekten zy naderhand , dat dit volk

mede op hun goed te lleelen, als 't maar

gelegenheid had , zeer gezet was.

Na dat zy zich no hier overvloedig

van water en andere ver^erfching voor-

zien , en een nieuw befluit , om voor

alles wel te zorgen en te waakcn ,
genomen

hadden
,

gingen cenige van onze voor-

naamfte aan land , om van den koning

affcheid te nemen ; by welke gelegent-

heid zy die nette beplantingen zagen.

Dit alles verrigt zynde , hebben zy den
lijea Fcbruarii 's jaars 1643. de ankers

ge-
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oordelykergeligt , en zyn van daar

overgeloopen } en zagen nog eenige eilan

den, die in de kaart bekent zyn, zynde
van voornemen , om nu vooreerlt tot de

17 graaden Z. breedte toe, N., en dan

vorder W. aan te gaan, om de Ven-aders

en Hoornfche eilanden niet voorby te vaa-

ren, waar op zydan met een Z. O., en

O. Z. O. koelte doorzeilden.

Hy ontmoette den ó**"» dito,op de breedte

j
^^pl'van 17 graaden ipmin , en op de lengte

Sen,envan zoi graaden , en 3; mm. , wel 18

Heems- of zo eilanden, die vol klippen, reeven,
kerks- en droogten waren , en die in de kaart
droogten. ^^^ ^^^ naam van Prins Willems-eilanden

,

en van Heemskerks-droogten , bekent zyn.

Wy veitoonen de zelve No. i f. P.

Twee dagen 'er aan had hy op de if
graaden zp min. breedte, en 199 graaden

3 1 min. lengte , veel regen en harde wind
uit den N. O. en N. N. O. met dyzig

en donker weder , weshalven hy befloot

om N. en N. O. tot de f of 6 graaden

aan te gaan, en om dan W. aan tot Nova
Guinea te loopen.

Den z**^" Maart was hy op p graaden

II min. breedte, en i pi graaden 46 min.

lengte , daar 10 graaden N. O. miswy-
zing , en den 143^" dito op de breedte

van 10 graaden izmin., en op de lengte

van 186 graaden 14 min. , net van 8
graaden

4J' min. was , zonder dac hy in

LZ etmaalen hoogte hadden konnerv-kry-

gen, alzoo 't zeer donker , mottig , en
regenagtig weder was.

Den iz'^^" zag hy op f graaden z min.

en op de lengte van 178 graaden jzmin.,

by een O. palTaat, land 4 mylen W. van^^^^^^^

zich, alwaar zich wel zo kleine eilanden j^^j^
"

opdeden , die door Ie Maire in de kaart

gelcgt , met den naam van Ontong Java
bekent zyn , en die ontrent 90 mylen van

Nova Guinea leggen. Wy vertoonen de

zelve in de plaat No. 16. Q^
Drie dagen 'er na quam hy by de ei-

^^ ^jj^^^^

landen van Marken, die wel 14 of if inje,, v.,j,

getal , en welker by na ganfch naakte Mar!<en

,

inwoondcrs (dan dat hun fchamelheid en Men-
Idicn,

dekken) zeer ruwe menfchen , mede fwart
j^j^j.

van hair, dat ook opgeboriden is, zyn,

en van de booswigten in de moordenaars-

baai niet verfchillcn. Wy vertoonen die

eilanden No. 17. R.
Het hair dezer inwoonders is kort ge-

Ichoren, en even zoo, als dat der boos-

wigten in de moordenaars-baai , opgebon-

den. Een van hen had z veeren regt

boven op zyn hoofdkruin , als of 't hoor*

nen waren ^ fteeken, andere hadden rin-

gen door de neus. Hunne praauw wds

met een vlerk ,
ging fcherp toe j doch

was niet net gemaakt. Ook voerden zy

pyl en boog , en zy maakten van onze

kraaien en ipykers weinig werk.
De

enz.
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DeSttuis-

lioek.

De onzen waaren hier in grootevreeze

voor een rif , daar zy nog zeer gelukkig

door een Z. wind afraakten.

Den iö'^=° dito hadden op de hoogte
van 4 graaden ?5 min. Z. breedte en 174
graaden jo min. lengte , een harde ftroom

,

en miswyzing 9 graaden jo min. Noord-
ooftering.

Den ip'*"' dito quam hy by de groene
eilanden, welke wy No. 18. S. vertoo-

nen. Den ^o**'" zagen zy St. Jans eiland

(zoo als wy dat No. 19. T. atbeelden

)

en den !<*'" April by Nova Guinea, dat

wy hier No. 20. V. in prent geven , zoo
als zich dit aan den hoek , Cabo St. Maria
by de Spanjaards genaamt,opdoet,en die op

4 graaden 30 min. breedte , en op de lengte

van 171 graaden z min. legt, alwaar hy
langs de wal N. W. henen tot Antoni
Caans-eiland , als mede voorby Genit de
Nys, ofGardenys en VilFchers-eilanden

,

enz. tot aan den uitftekenden Struishock

liep , merkende dat daar 't land na 't Z. en
Z. O. uitfchoot. Wy vertooncn ook deze
eilanden No. zi. W. De inwoonders
waren naakt , en zeer fwart , en hadden
een wit been onder de neus , een halve
vinger dik.

Den iz'i'^" dito kreeg hy op ; graaden

4f min. breedte, en op de lengte van 167
graaden (by N. O. miswyzing van 10
graaden; een fwaare aardbeving by nacht,

200 dat al 't volk uit zynen flaap zeer ver-

baaft na boven quam , niet beter wetende ,

of 't fchip ftiet op een klip j doch von-
den geen grond met het dieploot. De
zelve duurde nog al eenigen tyd j doch zy
wasnoitzoofterk, als op dien dag, zynde
nu tot binnen den Struishoek reets geko-
men, waar op hy verder na de bogt der

Goede Hoope ftevende.

Den 14''^" dito zag hy op f graaden
vj min. breedte , op de lengte van i6ö
graaden f7 min. (by N. O. miswyzing
van 9 graaden if min.) het land van 't O.
enN.O., en zoo verder na 'tZ. tot het
Z. Z. W. , meenende hier eenen door-
gang te vinden , doch bevonden dit vaft

land tot in 't W . toe te zyn , en liep der-

halven W. aan langs deze kuft.

Wy vertoonen deze bogt , en dit ver-

der land van Nova Guinea, met des zelfs

volkeren , No. zz. X. Eenigen van dit

volk quamen ook aan boord , doch waren
flcgte ongewapende lieden. „

Den zo'^«n quam hy aan 't Brandend ei- Bnuidend
land (dat hy op f graaden 4min. breedte. Eiland,

op de lengte van 164 graaden en 27 min.,
by N. O. miswyzing van 8 graaden en

30 min. bevond te leggen) en vernam
uit dat gebergte ook een grootcn brand.

Wy vertooncn dit No. zj. Y. zynde den
Vulcanus van JVillem Schoatcn , in zyn
dagregifter aangehaalt.

Tus-
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7. Oitens. '-';•.-,

Tiiiichen dit eiland , en de vafte wal

,

liep hy door , vernemende ook zelf digt

aan zee veel vuuren , waar uit hy merk-
te, dat dit een volkryk eiland was.

Langs Nova Guinea had hy veel flilte

,

zag daags 'er aan den hoogcn brandenden
Berg, en liep W. N. W. langs de wal
henen.

't Eiland
^^" 17'*=" dito quam hy by Jamma,

Jamma. een eiland op zgraaden 10 min. breedte,

en op de lengte van i fögraaden 47 min.,

(welkers kuil wy No. 24. Z. nevens

eenige eilanden vertoonen) gelyk wy
't eiland Jamma zelf No. Zf Z. Z. ver-

beelden , dat wat Ooftelyker als Moa,
legt 3 alwaar zyn volk veel kalappus, en
andere ververfching , bequam.
Hy bevont den inlander hier zeer fwart

,

en byzonder veerdig om zyn volk na te

fpi'ekenj doch hunne taal zelf zeer fwaar,
alzoo de letter R. daar al zeer dikwilsvan
hen in gebruikt wiert.

't Eiland Daags 'er aan quam hy voor 't eiland
Moa. jvioa ^ daar hy , door tegenwind , tot

den 6^^^ Mey bleef leggen , ruilende on-

dertuflchen wel 6000 kalappus , en wel
ïoo boflen pieflang. Hoe zich de kuft
hier vertoont zien wy No. 26. Y. Y. klaar

afgefchetllj doch 'teiland Moa zelf ziet

men No. 27. X. X. vertoont , gelyk mede
des zelfs i'iwoonders , en die van Jamma
mede zeer net na 't leven afgemaak Itaan.

III. Deei.

Hier vl(fl' eenige moeite voor , 'dóór

dien een inlander yeinant vun ons volk
met. een pVl g:raakt had ; doch als zy
zagen , dat 'Tasman met zyn fcliepen

digter na de wal kortte ^ bragten de 'in-

landers , zeer bevrcell geworden , den
fchuldigen zclft by hem aan boord

, ge-
vende dien volkomen aan hem over, ge-
lyk zy na dien tyd ook viy beter te fprc-

ken waren , mogelyk nog wel indagtig

zynde, wat hier 27 jaaren te vooren (of
in 't jaar 1626. den 16*^" Juli) met Wil-
km Schouten voorgevallen was, dien zy
zeer verraaderlyk aangetaft hadden , en
die niet ^^^inig op hen had los gebrand.

Den 1 2"^^" dito zeilde hy op o graaden

f4 min. breedte, en op de lengte van ifj
Wülein

gi-aaden 17 min. (by N. O. miswyzing
tenj""^"-.

van 6 graaden 30 min. ) lan^s de N.zydeknd.
van Willem Schoutcns eiland , daar zeer

rad volk , en welk eiland wel 18 of ij»

mylen lang fcheen te wezen. Zes praau-

wen , yder met 2C, 24 of zf man , van
groote als een orembaai , quamen om
hen te bezien j doch dorften niet aan

boord komen. Tegen den avond kregen
zy hier een byzondere iHlle en hoe lan-

ger hoe langzamer rollende zee , zonder

(Jat zy de reden daar van konden uitvin-

den.

Den 18^" dito o graaden 26 min. breed-

te, en op de lengte van 147 graaden ff
H miw.
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Togt der

chaloep

Walingen
• in 'tjaar

: 1663, na
; Nova
' Guinci.

Her Ei-

land

Caras.

Het Dorp
Roeraa-
kay.

mm; (byN. 0:misvvyxing van f graaden

en 50 min.) gekomen zynde, merkte hy,
dat hy nu al voor by de kaap de Goede
Hoope geraakt was, waar op hy dan aan

den VV. hoek van Nova Guinea qiiam,

dat hy bevont een gebroken hoek lands

te zyn , zonder dat hem verder iet aan-

merkcnswaardig voorquam •, waar na hy
zyn llrcek voorby Ceram , Boero en Boe-

ton , naar Batavia voortzette , duur hy

den ij-d'» Juni op de reede quam , heb-

bendedezen togt in I o maanden volbragt.

In 't jaar 166^. den f^^" April heeft men
met de chaloepen Walingen en de Gar-

neel van Banda een togt na Nova Gumea
gedaan.

Zy quamcn den^"^'" dito by of ontrent

deze wal , zoo dat zy 't land zeer klaar

zagen , en deq" 8^"» vernamen zy pas 4
mylen van 't eiland Caras te zyn.

Zy vonden hier zeer felle ftroomen en

N. winden , die hen geduurig na de valle

wal toe fleepten , en quamenden 9<''^"dito

's namiddags by dit eiland , daar zy een

groote coracora met inlanders vernamen j

doch liepen, na dien nacht daar ontrent

geankert te hebben , al verder na Nova
Guinea, dat zy met 'er haait opzcilden,

en quamen- voor het dorp Roemakay op
i vadem waters ten anker , l.iarende de

witte vredevlag waajen , doch de inlan-

ders aldaar dcdgn geen het allerminlte

wedérbewys, dat 'geen goed' tcHken xvas

,

waar op den geheimfchryver Fiak den

raad belei , om nader te beraadOagen,

wat hen zou te doen ftaan j doch einde-

lyk verfcheen 'er een praauw met een

vredevlaggetjc , en tccken doende , dat

men by hen komen wilde , 't welk ge-

daan zynde , vetzogten zy ( zoo de tolk

zeide) ons volk aan land te komen } doch

men kon dat niet inwilligen , alzoo dit

hen by hunne inftruclie verboden wasj

hoewel men eindelyk goedvond den tolk

en een matroos aan land te zenden , ne-

vens welke ook Fink met twee oppaflcrs

ging, krygende van hen de broeder van

den Orangkaja tot een oilagier.

Z.y quamen hier meeft omïlaaven, van

welke de inlanders 'er maar 12. of ifftuks

hadden , die zy aan Fink , en ons volk

verkoopen wilden.

De tolk , met hen fprekende , hoorde

dat een van de onderdaanen des konings

van Onin daar onlangs geweell was, die

zeide , dat zy van dien koning gewagt

wierden , om wel fo flaaven , die hy had

,

aan de onzen te verkoopen , al 't welk de

onzen voor vcrdigtzelen hielden.

Zy kregen 's middags eenige rieten met
ajer poeteh, of iaguweer, eenige kalap-

pus , en een flaaf tot een fchenkagie aan

boord , waar voor Fink een tegengeibhenk

dede.

Den IJ**" zont hy den boekhouder

: A N

DavidBolkool met A&n tolk na land , om
te zien , of men den llaavenhandel daar

zou konnen beginnen. Kort na 't landen

der onzen quamen 'er, als in een oogen-
blik, wel 100 en meer vaartuigen, met
kalappus, (agoe mantah, krabben, ge-

rookte vifch , verkens , en met z of j
flaaven aan boord ; doch konden hen de

flaaven niet aihandelen , alzoo zy 'er te

veel voor eifchten. Eindelyk nogtans tot

I f en 13 Ryksdaalders voor z flaaven

koop maakende , bevonden zy met de
eene , alzoo her een lamme meid was,
bedrogen re zyn , koopende toen nog een
klein verkentje voor 2. Ryksdaalders aan

kleeden.

Tegen den avond quam hier een praauw
van 'tdoi-p Ifera met een flaavin by hen,

welke zy voor i f Ryksdaalders aan klee-

den kogten

Men vraagde na meer flaaven , en de
Orangkaja dede wel groote beloften >

doch alles quam op niet uit, en dit Ichee-

nen maar vonden van den koning van
Onin te zyn , om hen hier langer op te

houden.

Fink hier verder na 't land van Onin , en

des zelfs gcfl;ekenis , vernemende, hoorde

van den inlander, dat het hoog en bergagtig

land wel 10 of iz mylen van hier gelegen

was , en dat daar niet anders , dan groote

martavaanen , en gefchilderde potten mee
bcelteniflen , van daan quamen , die zy

nog niet uit de eerite hand , maar van

andere volkeren , hooger de rivier op leg-

gende , kregen. Ook fpraken zy van
een zeer diepe bogt aldaar , en die ook
zeer groot in den omtrek was, alwaar zy
aan 't einde eenig moeraflig land zeiden

te zyn , 't welk men pas over geraakt

zynde, quam men (na hun zeggen) aan

de andere zyde der zee uit, daar zy groote

vaartuigen met witte zeilen (als de onze)

en blanke menfchen 'er op , hoewel maar

van verre, gezien hadden ; doch dat de

inwoonders van dat land zeer wild , en

ongcmaniert waren , en maar op 't ftrand

en onder den blooten hemel huisveiledcn

,

geneerende zich enkel met fchildpadden

te kecren.

Wanneer nu Fink zei , dat hy na deze

bogt meende te gaan , had dit den inlan-

der geweldig mishaagt, alzoo zyvan den

roof, die zy daar bequamen , leven

moeikn , weshalven hy hen beloofde,

dat niet te doen.

Daar op liep hy, zyn anker ligtende,-tDorp

na 't dorp Ifera , daar hy tegen den avond Ifera

,

voor quam , laatende daar mede de pri nee-

en vrcde-vlag , zonder antwoord te kry-

gcn, waajen.

Fink ging daar op zelf met een orem-

baainaland, fprakmethen, verzoekende

een gyzclaar , dien zy weigerden te ge-

ven.
Ein-

i
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Eindelyk quamen zy zelfs met vifch

,

krabben, garneeleii, en met verder koop-

manfchap van flaaven, aan boord. Het
krioelde in dit dorp van menl'chen , die

zich by duizenden , alle moedernaakt

,

hier in een oogenblik opdeden , zynde

meeft zeer wel gewapend.

Zy beloofden aan den tolk , yintoni

Multum , in 't korte veel flaaven by de

onzen te zullen brengen j maar daar quam
al mede niet van. Ook bleek den on-

zen, dat deze roovers maar uitllel en ge-

legenheid zogten , om hen aan de wal te

krygen, en dan hun ilagwaar te nemen j

want als zy dagten 't anker te ligten,

quam hen een praauw van Roemakay
met een vrede-vlaggetje waarfchouwen

,

dat die van Ifera voorgenomen hadden

alle de onzen , als zy aan land zouden ge-

komen hebben
,
gelyk zy Vink , en ande-

ren, reets verzogt hadden te doen, eeril

zoo lang vaft te houden , tot dat zy van

al het verdere volk van beide de chaloe-

pen zouden meeller geworden zyn , en

hen dan alle den hals te brecken j en fchoon

dat gilleren mislukt was, dagten zy zulks

heden uit te voeren , van welken viiiien

aanflag die Orangkaja van Roemakay
Vink waarfchouwen liet , verzoekende,

dat de onze hem wilden helpen , om de-

zen nacht Ifera af te loopen , waar toe

Vink niet kon overflaan , alzoo hy merkte

dat die twee dorpen vyanden waren , en

malkanderen maar alle atbreuk zogten te

doen, weshalven ook alles wel kon ver-

zonnen zynj waarom hy alleen tot ant-

woord gaf, dat hy hem liet bedanken
voor dezen dienlt , en nader daar na ver-

nemen, en zich wel wagten zoude.

Daar op vertoonden zich die van Ifera

met een vredevaan , om de onzen tot hen
te lokken , die ook by hen digt voor,

maar niet aan de wal quamen > alwaar

de tolk het woord doende , men
van agter de huizen ettelyke duizenden

van menfchen, met pyl en boog, hafa-

gaajen, enz. gewapent, niet alleen ont-

uft de dekte > maar de onzen ook ten eerlben

ome aan. zoodanig gegroet wierden , dat Fink zich

genoodzaakt vond met gefchut vuur op
hen te geven , waar uit hem klaar bleek

,

dat de Orangkaja van Roemakay hem zeer

tydig en wel gewaarfchouwt had , en dat

des Orangkaja's vrouw (die 't uit de mond
der fchelmen zelfs zeide verltaan te heb-

ben) hem niet misleid had.

De onzen, daar op weder na land gegaan
zynde, hebben den vyand, die hen eerlt

dapper wederllant bood , wakker aange-

talt, en op de vlugt gedreven, waar op
zy verder geland zynde , dit dorp in brand
flaken , 't welk door den vyand weder gc-
lefcht wiert ; waar naar Vink een zein

dede , dat al ons volk na boord komen
zoude i doch de onderftuurman Abraham

Jacobfz van der Staf , met nog een dol
foldaat , tegen laft der onzen den vyand
wat gevolge zynde, zyn met de zelve iii

zulken hevig gevegt geraakt, dat die uit

de Orembaai genoodzaakt waren hen te

hulp te komen , en ook beide de cha-
loepen zich gedrongen vonden met ge-
fchut op hen te fchieten. Dit gevegt
een uur geduurt hebbende , kreeg men
de vyand wel op de vlugt , maar hy
keerde wederom , en tartte de onzen zoo
dapper aan , dat het Huurman van der Staf,
een foldaat, Cornelii Pieterfz van Rypen,
en nog een fchutter , Danicl van den Berg
genaamt, her leven kolhe.

Daar na quamen de onzen weer aan
boord , die dit werk nog wel eens her-
vatten wilden ; doch Vink keurde dit af,
en vond het beter, om dit dorp, op de
aanbieding van zeker quartiermeelter , in
brand te iteeken

, gelyk ook 't zelve ten

I

eerlten in icoolen gelegt is , waar op hy

1

aanlbnts van daar zeilde > doch quam
's nachts wat van haar af ten anker.

j

Den zp"-:" liep hy vzn daar weer langs
de N. kuil, die nog al laag verdronken

I land was, en zag de overkuit Z. O. van

j

zich , hebbende dat kanaal in 't inkomen
de wydte van lo of iimylen, gelyk hy
's namiddags ook z rivieren vernam , daar
de tolk zeide wel met den koning^van
Onin, om Haaven te koopen geweeft te

hebben j waar op P^ink hier ten anker
litp, ziende dat die llrekkmg van 't land
hier zich met veele en verfcheidene hoeken
opdede, behalven dat zy ook aan de Z.
kuit zeer vlak land aan de voet van 't hoog
land, 't geen dit gelyk was, en waar op
zy \'eel vuurcn vernamen, zagen leggen.
Den 20"^" dito 'ranker ligtende, liep

hy met een W. wind, en O. en O. ten
Z. koers langs de N. wal, ziende 's avonds
aan de overkull, en voor uit, zeer hoog
land , zoo dat hy meinde dit het einde
van deze bogt ( waar in hy was , en die
hier wel zoo wyd als in 't inkomen is)

haail te zuilen wezen , alzoo hy nu al

28 mylen daar in vertierd had , weshal-
ven hy daar weer ten anker quam.
Den 2i^«" 'tanker weer ligtende , en

langs de N. wal al O. en O. ten Z. aan-

zeilende , zag men met zons opgang over
al zeer hoog land ; voor zommige van
welke gebergten ook lage voorlanden wa-
ren , en zich eenige eilanden opdeden >

doch hv vervolgde zyn koers al langs de
N. kult , om te zien , of hier ot daar

niet een doortogt was.

's Namiddags ten 4 uuren quam hy aan

't einde van die bogt, daar doorgaans laag

land voor lag , meelt in gebrokene eilan-

den bcftaande, ten anker > doch alzoo

hy geen opening vernam, ligtte hy 'sa-

vonds 'tanker, metbefluit, om langs de
O. kuft te zeilen. Hy vond hier won-

H i der-
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derlyke flroomen , en zag hier nu en dan

't water i^ vadem op en neder loopen,

't geen ongetwyfFelt door veel rivieren

,

die hier leggen, veroorzaakt wiert. Hy
had op dez.c dag ontrent de chaloepen ook

twee groote hoozen gehad , die veel wa-

ter optrokken , en waar op veel regen

volgde , komende 's nachts , uit vreeze

van ongemak , weer ten anker.

De lengte dezer bogt was ten minfte,

•vanRoemakay af, 40 mylen, en om die

in de kaart te leggen , zou men die wel

op 4f mogen flellen.

Den iz*"" dito weer onder zeil gegaan

zynde , om na een goede baai te zoeken

,

ontmoette hy niet, dangebrokcne eilan-

den , zoo dat hy wederom moeit keeren

,

zonder eenige opening te zien , waarom
hy weer na de N. kuft liep , aKvaar hy
den 14"^" dito by 't einde dezer eilanden

quam , die haar van de N. tot de Z.

kuft uitftrekten, weshalvenhy zyn koers

daar boven Z. Z. W. aanftelde, om aan

de Z. kuft , alwaar hy aan de lage lan-

den rook zag opgaan, te komen , daar

hy ook na toeliep , en 's avonds ten 7
uuren ten anker quam , ziende daar geen

dorp , maar wel eenige fwarten , die op
" 't ftrand vuur maakten , waar op F'M
volk na land zondj doch die zagen daar

geen fwarten, berigtende alleen, dat zy

dit land zeer fchoon en vlak bevonden

hadden , zoo dat 'er wel 1000 koejen

gouden hebben konnen weiden.

Hy zond , op 't zien van eenige fwar-

ten , weer volk na de wal , die nu f in-

landers hadden gefproken , die hen naauw-

lyks te fpraak geftaan , en by na zulk een

taal, als die van Roemakay, hadden.

Deze hadden hemverzogt in haar dorp

aan land te komen , om hen flaaven af te

handelen
,

,twelk zy ondernomen heb-

bende , hadden zy niet weinig op ons

volk met pyl en boog gcfchoten , zoo
dat zy de vlugt moeften nemen.

Daar op vond Fink goed 't anker te

ligten , en verder zyn geluk onder de

hooge Z. kuft te zoeken , daar hy 's nachts

ook ten anker quam.
Den zó*^"' van daar zeilende, auam hy

by eenige eilanden in een zandbaai ten

anker } daar hy wel brandhout , doch
geen water, vond.

Onder de wal , daar hy den 17^=" na

toe laveerde, vond hy wel 100 eilande-

kens, en quam 's middags in een fchoone

groote baai , daar men voor alle winden
bcvryd lag ; doch zeilde na de vafte wal
vooit.

's Middags zag hy ook verfcheide vaar-

tuigen , en een met een vrcde-vlag , gc-

lyk ook kort 'er na den koning van Onin
by ons quam met eenOrembaai, die een

overdekte tent had , de welke aan Fink

verzogt , dat hy on Onin ten cerften

wilde komen
, gelyk hy beloofde daags

'

'er aan te doen.

Het dorp, daar hy nu voor was, wiert
^

Schaar genaamt, alwaar hy van de fwar-'iP°'^'

ten , die by hem met veel ververfching

quamen, een flaavinnetje voor 13J Rd"s
zogt te koopen, doch zy eifchtezfR*!"*
'ervoor, weshalvende koop agtei bleef,

gelyk zy ook niet veel goeds met hem
m den zin hadden , dat 's nachts nader
bleek , wanneer zeer veel vaartuigen

(fchoon die van de chalocp de Garneel hem
toeriepen) op hem afquamen , hoewel zy
op 't roepen der onzen , zonder antwoord
te geven , weer ftillekens afhielden,

't geen Fink oordeelde door dien koning
van Onin hem gebrouwen te zyn, en hy
voornam aan den zelven , zoo ras hy weer
by hem quam , te wreeken.
Hy quam daar op met 2 vaartuigen

's avonds ten f uuren by Ftnk aan boord

,

vraagende , of wy nu gezint waren met
hem na Onin te gaan , waar op ja gezegt

,

en hy verzogt zynde aan boord te komen

,

zoo was hy daar toe niet te bewegen j

weshalven Fink beft keurde hem maar
ongemoeit te laatcn vvederkeeren , om op
een andere tyd zyn flag waar te nemen

,

onder belofte , dat hy hem na Onin ten

eerften volgen zoude.

Hier op 't anker ligtende , zeilde hy „
W. en W. tenZ. langs de vafte wal, enjoojjjj

quam den zpft«n dito , 's morgens ten pBaai.

uuren, in Emeloords-baai ten anker, daar

zy hun drinkwater innamen.

Tegens den avond quam een Orankaja
met 's konings jongfte zoon , en een ge-

volg van ontrent 40 man , meeft Goram-
mers, en Cerammers, aan boord, zeg-

gende , dat de koning na de Papoeze
eilanden om flaaven was ; doch dat hy
morgen weer by hen zou zyn j en dat

zy nu maar quamen , om f^iak van hunne
goede genegenheid te verzekeren, en te

verzoeken , dat hy voor haare Negry ge-

liefde te komen , belovende hem van flaa-

ven in menigte te zullen voorzien ; waar
opcenzoopje arak gedronken wiert, ter-

wyl ons volk een waakent oog hielt.

Den laatften dito ging hy voor 's ko-

nings dorp, een gootehng fchootvan de

wal, leggen.

's Middags quam die Orangkaja met 2

zoonen des konings weer aan boord,

eenige flaaven , en byna geen geweer,

met zich brengende , waar van 'er Fink

eenige tegen 18, ip ai zoR"i'=" inruilde,

Den
i"^^" Mey quam de koning met

zyn vaartuigen , wel 7 of 8 fterk , op-

dagen, die de onzen aan land verzogt, en

eenige gyzelaars overgaf, waar op Fittk

eenige der onzen na land zond , daar zy

zeer vriendelyk onthaalt wierden.

Ook verzogt de koning , dat hy doch

geen quaad agterdenkcn op hem nebben
wilde ,
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wilde, alzoo hy eens bloed met ons ge-

dronken (dat is ecnen eed gedaan) en

belooft had , de onzen getrouw te zyn.

„
P,

De koning was ook na 't dorp Piera

Pi2a?°^^geweell, om fagoe mantah te koopen,

alwaar hy zeide ontdekt te hebben , dat

de Orangkaja vanRoemakay, en die van

liêra, voorgenomen hadden hem {^ink)

en al zyn volk , om hals te brengen,

waar voor hy hem waarfchouwde, alzoo

hun voornemen was om beide deze cha-

loepen te bemagtigen , tot welken einde zy

fi galeijen daags 'er aan daar op zouden

afzenden, gelyk zy ook , doch te ver-

geefs, en te laat, in 't werk geftelt had-

den , alzoo f^ink 's avonds van Ifera ver-

trokken , en nog dien eigen nacht voor

Roemakay gekomen was, en dat die van

Ifera hen voor die genomene moeite een

Hollands afgeflagcn hoofd vereerd had-

den } voor welk berigt men dien koning

wel bedanken , maar te gelyk betuigen

liet , dat hem dit geenzins van die van

Roemakay , maar wel van die van Ifera

gebleken , alzoo de eerfte zyne hulpe

tegen den laatften verzogt , en hy hem
dat geweigert had. OndertulTchen ver-

fchenen 'er geen meer flaaven
,

gelyk de

koning belooft had , waar op dan l^ink

het anker ligtte , en van daar verzeilde.

Dien nacht zag hy een vervaarlyk groot

vuur in de lugt , en een ftreep wel fo

ellen lang , zoo rood als bloed , die zich

,

als de baaren der zee , bewoog j doch

daar na verdween > hoewel 'er veel vuur

dien nacht viel , dat de ganfche chaloep

ook befchadigde, terwyl zy den 6'^'=" dito

's morgens in ftilte dreven.

\^a\ 8''^" quam hy weer voor Roema-
Die van -^^^ j-g„ anker , om hunnen grond eens

kay'^oe-ovcr 't voornoemt berigt van den koning

ken Vink van Onin te peilen , die hem betuigde

aan te zynen vriend te zyn, en geen 't allerminfte

quaad tegen hem voor te hebben j 't geen

zoo verre van daar was , dat hy om zy-

nen 't wil ook den oorlog met die van

Ifera op zynen hals gehaalt , en gehoort

had , dat die van liera 6 dagen lang over

de twee verllagene Hollanders , en hunne

afgekapte hoofden, vrolyk geweeft wa-

ren , en die tot het gebeente toe afge-

klooft hadden.

Ondertudchen quamen 'er van alle kan-

ten vaartuigen ,
gepropt vol volk , na

dit dorp , die zich daar tot 's nachts ftil

hielden , wanneer Vink , die op alles goede

ordre geftelt had , een afgryflelyk ge-

fchreeuw en geklop van gong en tifa,

en een groot geblaas op den hoorn , in

't dorp hoorde.

Na dat nu 4 glazen in de eerfte wagt

uit waren , bevont hy 't zeggen des ko-

nings van Onin niet dan al te waar , alzoo

onze tolk nu klaar verftont , dat de wy-
ven de vlugt na 'tbofch nemen , en zy

tallen.

hem aanftonts aantaften zouden , het welk
hen wel door de vrouwen , alzoo het

donker was, afgeraaden wiert, doch te

vergeefs j waar op dan ook de vrouwen
vlugtten , en de vaartuigen van de wal
afgchaalt wierden , 't welTc Vink bewoog
aanftonts het anker te ligten, en ftil weg
te zeilen

,
gevende hen nog 4 eerfchooten

,

die wel trelïclyk raakten , tot een atfcheid.

Daar na is Vink met deze chaloepen

na Banda te rug gekeert , komende den

io'*«"dito nog ecrft eens voor 't dorp van

den koning van Onin, vanwaar hy zyne

reize vervorderende, den ii*i^"dito 't land

van Nova Guinca nog klaar zien kon

,

en is , na veel zukkelens, eindelyk den
2,2,ften yoor Banda met beide de chaloepen

behouden op de reede gekomen.
Eenige jaaren daar na is de oppèr-

koopman de Heer Joannes Keyts , uit Togt van

Banda mede naNovaGuineavertrokken.de Heer

Hy ging den ip'^^'^Juli met de jagten de?^^y" ">

Roch en de Spiering , ecrft na Keffing , ^^^^^ ^^
zynde de chaloep de PiefTang den 4'i«" na Nova
Goram met den tolk Boryi voor uit ge- Guinea.

zeilt. Hy quam den ziften ^[^-o voor

Keffing , laatende de Spiering na Goram
vooruitzeilen , vermits hy op Keffing

ccnenLakoe^ een Ceramlauwer , die hem
voor gids dienen moeft , innemen zou

,

te meer, dcwyl hy een groot gezag op
Onin voerde , en hem daar zeer veel dienft

zou konnen doen , behalven dat de Keffin-

gers en Ceramlauwers , door hun lang-

duurige vaart op Onin , daar immers zoo

bekent, als in hun eigen land, waren.

Zelfs hadden zy 't daar zoo verre gebragt,

dat yder van hen , die op Nova Guinea

hier ofdaUreerft aangeland was, zulk een

landftreek voor zyn fofolot , of handel-

en anker-plaats , met uitfluiting van alle

anderen , verklaarde j dat ook zoo verre

ging , dat zy met die inlanders daar af-

gefproken waren , om alle anderen , die

( buiten hun verlof) daar op hunnen fo-

folot komen wilden , dood te flaan , welk

verbond zy namaals ook door huwelyken

bekragtigt hadden.

De Orangkayen alhier hadden te dier

tyd veel twiften , en verzögten den Heer

Keyts de zelve te befliflTen , 't welk die

Heer zeide niet te konnen doen , alzoo

hy daar toe geen laft had.

Toen regeerde hier over die Ceram-

laoetze Campons de volgende Orang-

kaya's : i. Cabrefi, hoofd van Keliwa-

ra. 2. De kapitein van Keleluno , zynde

de twee grootfte en oudfte Orangkaya's

van Keffing. }. Manda , van Kevitia.

4. Tawan, van Killeberoo. f. Oenan^

van Roemah Limeri. 6. Djoemat^ van

Kilitay. 7. Sohas , van Roemah Maroe.

8. C<3!^r, van Roemah Effi. 9. Mangay.,

van Roemah Toelis. 10. Soifa, vanKi-

limala. 11. En Moy ^ van Ewen.
H 5

Van



6i BESCHRYVINGE van
Van welke elf 'er maar vier voor de

heer Keyts verfcheenen , weshalven hy

hen raadde, zoo lang, tot dat hy weer

quam , en lall van den Heer Landvoogt

in Banda kreeg, in vrede met den ande-

ren te leven.

Daar op quam de jonge koning van

Onin by hem aan boord , voor cenige

dagen daar met een coracora aangeko-

men
, Jeef genzd.mt , die een jongeling

van 1(5 jaaren was, en 7,eer begeerig om
de Hollanders te zien, biedende zyn land

aan de E: Maatfchappy aan, hoewel hy

niet beloven durfde mede na Banda te

gaan.

Eer nu de Heer Keyts dezen Lakoe be-

wegen kon met hem als gids te reizen,

moeft hy hem wel voor ifo R**"' aan

kleeden fchieten , om by 'tverfchcnken

der zelve aan zyn vrienden aldaar eerll

affcheid re nemen. Een zaak , waar toe

de Heer Key(s eenigzins gedwongen was

,

alzoo hy zonder dezen Lakoe op Onin

niets zou hebben weten te verrigren.

Ook was hy ( Lakoe ) door den jongen

koning van Onin wel uitdrukkelyk ver-

zoet, om daar te komen, en zyn over-

\eacn vader op zyn Mohhammedaans te

helpen begraven.

Even nu
,
gelyk de Heer Keyts eerft ette-

lyke kleeden aan LiJ/èoemoell: geven, had

hy , op Goram gekomen , ook voor Boni
,

en zyne vrienden iets moeten uitkecren , en

dat voor al, om dat Lakoe ^ die belooft

had na 6 dagen te zullen volgen , nog
niet opdaagde , en om dat hy ten minllen

een van die twee diende by zich te heb-

ben. Hy bleef hier nog tot den 50'^^"

Juli, alzoo Lakoe niet quam, weshalven

hy weer na Keffing zeilde , daar hem
Lakoe by Ceramlaoet ontmoette j zich

daar mede verfchoonende , dat Cabreffï

,

die liever zelf mede gegaan had , hem
niet had willen laaten vertrekken.

Ondertuflchen had de tolk Borri f
dagen te vooren een vaartuig met koop-

manfchappen na Onin gezonden , om daar

de fchaapen te fcheeren , en de verkens

voor den Heer Keyts over te laaten.

En alzoo 'er reeds groote jaloezy tus-

fchen dien tolk en Lakoe was, zoo zont

de Heer ATej'/j , op 't aanraaden van Z^ytoe

,

de Spiering met Boni na Caras vooruit

,

om hem daar in te wagtcn , en vaft een

begin met den Maflbi-handel te maaken.

Den ^1'*'=" 's morgens, met het over-

ftecken van Ceramlaoet N. O. aan , za-

gen zy de kuil van NovaGuinea in 't N.
O. en in 'tO. N.O. regtvoor uit, wan-
neer zyCerams N.O. hoek in 't W. ten

Z. , en Goram agter uit in 'tZ. ten W.
hadden.

Daar op zeilden zy dien geheelen dag

al N. O. aan, en quamen 's avonds, op

ontrent 4 mylen na, by die wal j doch

het jonk van Lakoe liep hen , regt na de
wal toe, voorby, terwyl de Heer Keyts

's nachts wat athield ; zoo dat de afftand

van Keffing tot de W. hoek van Onin
ontrent zz mylcn meell regt N. O. is.

Den i'*'="AugulH zeilde hy nog al langs

de wal van Onin , en quam 's avonds in

een b.iai Benoorden een hoek ten anker.

Dien nacht voer Zi^/^oe na de hoofddorpen
van Onin , Fataga en Roemah Bati ge- Fataga en

naamt ( welk laat'lte nog i\ myl verder
, g^J™**^

dan 'tecrfle legt) voor uit.

Den 1'^'=" dito voer hy , tuffichen 't eilan-

deken Poelo Aas door , vlak op dit hoofd- ^1°^'°

dorp 1'acaga aan.

's Morgens vroeg quam de to\k Djoemat
zyn E. zeggen , dat Lakue , na den ganfchen
nacht met hen aan land gcfproken te heb-
ben, het eindelyk daar toe gebragt had, '

dat de vrede gemaakt, en belloten was,
de onzen als vrienden te ontfangen

,
ge-

lyk die van land zyn E. ook met alle

hunne coracora's zouden komen bezoe-
ken ; maar dat zy dan ook alle met een

vlaggetje moeften bcfchonken worden.
Kort daar opveifchenen ook die vaar-

tuigen vol menfchen , mer een groot ge-
raas van fpeeltuigen , fcheppende driemaal

rondom het jagt van den Heer Keyts , die

daar op eenige eerfchooten liet doen, en
laft gaf, dat maar eenige der voornaamfte

zouden overkomen, terwyl zyn volk zeer

wel op hun hoede was.

Hy vereerde hen voor yder cora cora

een vlagge , waar op zy aanboden 't jagr

te boegzeeren , dat zyn E., alzoo de wind
goed was , aflloeg , komende tegen den

avond dus te gelyk voor het dorp ten

anker, terwyl de'piellang ondercuÖchen

de daar ontrent leggende hoeken en gron-

den peilen , en net befchryven ging.

Hy vond hier den voornoemden Jeef
mede van Keffing al aangeland, die zyn

E. quam verwelkomen. Ook hoorde

zyn E. , dat het jonk , van Borri voor

uitgezonden, in ftukken geflagen , doch

dat het volk en goed nog geborgen was,

waar over zyn E. niet weinig in zyn vuift

lagte , alzoo die lorrendraajer hem nu

weinig fchaade bybrcngen zoude.

Hy vond daar ook een Ambonfch vaar-

tuig van Honimoa met een pascedulle,

zynde door Patimole (die van Onin af-

komftig was) na Nova Guinea gezon-

den, om hunne zaaken daar teverngten,

welke zyn E. , aangezien hun tyd al ver-

ftreken was, belaiW te vertrekken, dat

echter nog al eenige dagen aanliep.

Daar op ging de Heer Keyts tegen den

avond eens aan land , alwair hy door Jeef

,

en AlaJ/akewa , zoon des overleden

Toha , koning van Roemah Bati en Kel-

libati , op een catil , of ruftbank , ver-

welkomt , en tuflchen deze twee voor-

naamlle landsvorllen ingezet wiert , ter-

wyl
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wyl alle de Orangkayen op ftiand , met

duizenden menfchen rondom zich, zaten.

Men begon voor af cenigzins een eifch

van maflby en flaaven te doen , die na de

gedagcen der onzen vry wat groot zyn-

de, zoo wiert 'er dien avond niet verder

af gerept , waar op de Heer Keyts weer

na boord keerde.

Daags 'er aan ging zyn E. weer aan land,

zynde op de zelve wyze ontfangen ^ en

deden die van Onin toen weder eenen

eifch \an lo R**'" voor yder man-flaave

,

die in Tamboekze fwaarden , Tinakki

genaamt , en met Clymatze byltjens,

'moeften voldaan worden , waar van de

onzen niet vootzien waren j echter wiert

eindelyk het verdrag getroffen , en beflo-

ten , dat men voor ydcr manflaave i j of

14 Rde's
, en voor yder duim , die hy

korter , als de bedonge maat , was , {
R**^^

minder geven zoude ; hoewel toen de

Heer Keyts niet veel llaaven , dan voor

zich in 'tbyzonder, bekomen heeft
,
ge-

lyk 'er ook geen byzonder beding over

den Maflby gemaakt is , alzoo zy verklaar-

den de zelve op him land niet te hebben,

en di(t zv die van Caras , waar mede zy

nu in oorlog waren , moeften doen ko-

men.
Dit verdrag nu wiert den if**^" Augufli

wel gemaakt 5 maar men vorderde , wat
men hen ook voor waaren aanbood , zeer

weinig , zoo dat zy van dezen of genen
tegen ons fcheenen opgerokkent te wor-
den.

De voornaam fte , waar op de Heer Keyrs

quaadegedagten had, \v:is Kahe^ enden
Ceramlche tolk Pati Key , een doortrap-

ten vos, welke beide wel zagen , dat hun
gezag onder dien inlander merkelyk, zoo
dit getroffen verdrag Hand greep , ver-

minderen zou , om 't welk te beletten zy

alles in de war hielpen.

Lakoe ^ en zyn broeder , wilden naar

Onin Coveay , of Cubiay , niet mede-
gaan , om de beloofde fmeekoolen aan te

W}'zen , voor en al eer de Wtzx'Kcyts

hem nog f00
Rde" geliefde te leenen,

en dan nog 2 Hollanders, als gyzelaars,

zoo lang hy uit was , aan land liet , dat

die Heer hem plat aflloeg.

Men waaifchouwde den Heer A'fj'/j- ook,
niet veel aan land te gaan , alzoo hem

,

en de onzen, lagen gelegt wierden.

Eindelyk verfcheen de Spiering , en de
PiefTang, van Caras gekomen, den lo'^"

Augiifti by zyn E. op de recde j doch
met flegte tydmg , alzoo zy, door.5(?m'j
fchendige misleiding , daar niets ontrent

de Maflby-handel hadden konnen uitreg-

ten, ichoon de inlanders zich niet onge-
negen tot de onzen betoont hadden.

vermits dan hier op Fataga , en op
Roemah Bati , voor de onzen niet meer
te vcrrigten was , is zyn E. den 2}ften dito

,
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na aan yder dezer dorpen mede een vlag

of twee , met het merk der E. Maat-
fchappy, gefchonken te hebben, vandaar
gezeilt , hebbende hen ook een pas ver-

leent, om jaarlyks met i of 2 coracora 's

in Banda te mogen komen.
Lakoe gaf de onzen ook een gefchrift,

waar in hy beloofde, enfwoer, na 't uit-

gaan van hunne vallen , na Coeveay te

zullen vaaren , en de aangewezene fmee-
koolen binnen 5 maanden te zullen ai haa-
ien •, doch Borri wiert wegens zyne ge-
pleegde valfcheid in de boejen gefloten

,

en voor de inlanders verborgen gehou-
den.

Om nu met eenig onderfcheid van dit

land volgens zyne bevinding te fpreken

,

oordeelde de Heer Keyts , dat dit voorfte
deel van Nova Guinea, by deTernataa-
nen Wonin , doch anders gemeenelyk
Onin genaamt , en maar een groote uit-

hoek zynde, een eiland op zich zelven,
en van de valte wal afgezonden was,
hoewel hy dat niet klaar onden'ondcn,
nog ook in eenige Kaarten zoo gezien
had.

Hy had aan de N. O. kant een tame-
lyke opening, endaar tegen overdevaflc
kult , die men van de Z. zyde ook be-

kennen kon , vernomen , en klaar tuflchen

de Noordclyklle naafle hoek van Batoc
Poeteh , en de Z. W. hoek van Onin

,

een byzondere groote inbogt, die wel f
mylen diep, en 2 mylen wyd was, ont-

dekt, om welke naauwer te onderzoeken
zyn E. dePiefPang by zyn aankomft uit-

gezonden had i doch zoo ras die van O-
nin , door de Keffingers opgezet , dit

vernomen hadden , waren zy daar over

zeer misnoegt geweefl , weshalven dit

agter weeg gebleven was, om hert geen
verder argwaan te geven.

Men heeft hier over al , tot wel 2 of

3 mylen buiten de wal, zeer goede anker-

grond, gelyk zyn E. aan de O. kant van

Poelo Aas , daar hy gelegen had , onder-

vonden }?eeft.

Voormiddags was 't doorgaans hier

mooi weder , doch 's namiddags wiert het

land t'eikcns met fwaare dampen en wol-
ken , dat dan gemeenelyk op regen uit-

quam bedekt.

Het land in zich zelven , voor zoo
verre 't zich van buiten vertoont , is woelt

en wild, alzoo 't weinig of niet bezaaid ^

nog betuint word , en op veel plaatzen

ftcil en klippig, hebbende van zich zel-

ven zeer weinig vrugtdragende boomen.
De voornaamfte, die zyn E. hier zag,

waren zeker llag van Nooten , die den

Muflchaatboom niet ongelyk , doch die

wat lang van korl, dikker van ball, en

veel grooter van bladen w:iaren. De
fchors gelykt niet na den gemeenen
Nootenboom , alzoo zy zeer ruig , en

bult-
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biiltagtig is. De bladen ,

gewreven 7.yn-

óc , hebben ook op verre na die kragt

niec. Ook is de gedaante der Foelie zeer

dun, en gcelagtig van verwe, hebbende

wel eenigzins den zelven reuk 5 maar zeer

veel Jaar van verfchillende , hoevN^el de

fmaak dezer Nooten al vry wel na de

Bandafche gelykt j maar van deze foort

van boomen was 'er maar i of z (zoo

men zeidc ) bekent. De tweede loort

van boomen, was de MaÏÏby - boom , en

de derde dcCanari- of Indiaanfche Aman-
del-boom; buiten welke zyn E. geen an-

dere , dan wilde boomen , en daar onder

veel yzerhout , vernomen had , vaftftel-

lende, dat hier ook buiten twyffel Ling-

goa- boomen zyn.

De boflchcn hier waren ook met aller-

lei gevogelte vervult , die den ganfchcn dag

een aangenaame zang , of wonderlyk ge-

luid, uitleveren j ook is hier over al zeer

goed drinkwater , in overvloed aan de

itranden te bekomen.
De lugtibcck is hier niet zeer gemaa-

tigt , maar vecltyds dyzig en dampig,

weshalven men zich hier wel voor de

nachtlugt wagten moet.

De twee oppergebieders van dit land

yan Onin waren deze Maffhloeiva , en

Jeef, van welke d'eerfte (die zich in de

Kegry Kil , of Roemah Bati onthielt)

een der 7 zoonen van Radja Tahwar;^
wel de voornaamflc was, diens vader,

ontrent 10 jaaren geleden, door die van
Caras , nevens wel 3 of 400 man , dood
geilagen , en dat nog niet bygelegt was.

Van deze 7 zoonen leefden 'er toen

nog f , te weten , Afa^a/oe-wa, Baboe
,

Bohan , Loerifa , en Manokpatin ; en de z

overledene waren Manakaloeiva en Carocfa^

die voor den anderen als d'cerflgeboornen

geregccrt hebben.

Het volk is van geftalte, aart, en om-
megang (zoo veel men oordcclen kan)
nog tamelyk wel'; maar men moet hen
egter niet veel vertrouwen.

De tweede in gezag was de voornoemde

Jeef ^ die in 't dorp Fataga, dat i myl
Benoorden Roemah Bati legt, woonde,
en welkers moeder een zulter van Radja

'Tabowan was ; deze had toen een zuller

van Ma£aJoeiva getrouwt; doch zyn va-

ders naam wort zeer zelden gemeld , om
dat hy van een gering geflagt was, daar

deze inlanders fterk op zien.

Vermits zy beide nu nog zeer jong

waren , wierden de landzaaken mccll

door de oudftc Orangkaya's waixrgeno-

mcn , waar ontrent die van Keffing (hoe-

wel zeer bedekt) 't voornaamllc bcftier

aan zich hadden weten te houden.

Hun voornaamfte bedryf beflaat inden

flaaven- en Maflby-handcl ; doch de ge-

meene man moet viflchen , wü hy ccten

hebben.

Zy vaaren ook fterk op Goram,Keffing,
en ook om de Z. en om de N. hccnen.

Hun geweer beftaat in fwaardcnvan ver-

fchcidenerlci foorten, in pylen, boogen,
lancicn , en pieken met korte wecrhaa-
ken.

De Heer Keyts vernam ook uit 2 in-

landers van Teuw , dat die van Caras wel
Maffoy aan ons hadden willen verhande-

len ; doch dat hen dit in alle manieren

door Botri afgeraaden was ; waar over

deze 2 inlanders zeer verwondert hadden
geftaan , niet konnende bezeften , hoe
men zich van zulken bedrieger bedienen,

en hem nog geld toegeven kon. •

Den ó'^^" Augufti quam de Heer Keyts q^^j;^^^

by de eilanden van Caras , die van Poclo den van

Aas, daar zyn E. eerft ankerde, iz my- Caras.

len lagen.

Hiertegen over in 'tN.maaktdevafte
wal eengroote baai, met laag land, dat

zich even eens, als Holland, opdoet, cnRyklof

waar in wel 1000 fchepen zouden kon- ^^^pocns

nen leggen. Deze baai noemden de onzen ^^'"

Ryklof van Goeris baai.

Schoon dit vaft land nu mecft laag is,

zyn egter des zelfs Z. en N. hoek hoog
land , waar by 't eiland Goweay op

3
graaden legt.

'sVoormiddags zag zyn E. een vaar-

tuig van 't eiland Caras na Batoer over-

fteeken, 't geen hy gifte het tweede jonk

vanBofrif doch dat hy bevont een vaar-

tuig vM-i Radja Moffon^ van 'teiland Ba-

!

I

roer, te zyn. die geen vreeze voor ons

volk betoonde te hebben , en ook ver-

klaarde al een goede party Maflby aan

ons te konnen leveren, zoo hen dit door

Borri niet afgeraaden was. Ook boden
zy aan, in if of lö dagen nog vry wat
te befchikken , zoo men zoo lang wilde

v^'agten, dat de Heer Keyts niet over zich

nemen dorfl; maar maakte egter verdrag,

om die hen jaarlyks te komen athaalen,

belovende hen voor yderdrooge loboHcn
8 vadem linnen, l fmalbyltje, en i hou-
wer te zullen geven.

Ook gaf zyn E. aan yder van deze
j

eilanden een vlag, met het merk der E.

Maatfchappy, waar mede deze inlanders

zeer wel in hun fchik waren.

Deze plaats legt op de breedte van
3

graadcn en zó min. , of, zoo wy met an-

dere Hellen, wel een halve graad Noor-
delykcr, hebbende niet alleen dien (choo-

nen inbogt , maar aan de N. VV. en Z.

O. hoeken ook zeer hooge bergen.

Tot deze N. \V. hoek nu lleckt zich

de gerigtsban van Onin uit, by hengi-cnspj

Mengonan Soholot genaamt , zoo dai
°

't gebied dezer eilanders tuUchen die twee

hoeken, en over deze bogt mede ging;

doch Covcay, of Ciibiay, nam zyn be-

gin eerft aan den hoek , die in 't Z. ten

,
Onins _

nen oivnmaal.

1 O. lag.

De
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Cani Ba- De eilanden nu , in deze bogt gele-

toer en gen, en bewoont, aynCani, Batoer,
Caras. en Caras , alwaar men veifcheide eet-

baare vrugten, te weten, kalappiis, ca-

nari , oebi ,
piefTang , boontjens (die

zeer goed zyn) roode ryft, en overvloe-

dig vil'ch aan de Itrandcn , en veel tim-

merhout heeft , dat aan hunne groote

vaartuigen , die vecle uit een Ituk ge-

maakt zvn, te zien is Ook is 'er voor-

namentlyk hetyzerhout in grooten over-

vloed

Het fcheen hier niet ongezont te we-
zen , alzoo men 'er een goede zeewind

,

en van de vafte kuft een Ibhoone en ver-

quikkende landwind heeft.

De ingezetenen zyn in allen deelen,

als die van Onin •, maar zoo geilcpen niet

,

aangezien zy zoo veel verkeering met
ons, of anderen niet hebben.

Ook was 'er ruflchen hen, en die van
Onin , nog een oud zeer wegens het dood •

liaan van Radja 'tabowan , en de zynen

,

waar toe zv cgtcr (volgens. verhaal van

Radja Moffon ) al groote reden hadden

,

alzoo èi\e. Radja menigmaal hunne wyven
hadgeruoft, of gefchonden, gelyk dit

door hem zelf aan Moffom eigen wyf,
en door zyn flaaf ook aan Moffom eigen

dochter gedaan was , waar door zy dit

alles zich zelven op den hals gehaalt , en
aan deze eilanders regtvecrdige redenen,
om dezen fmaad te wrecken , gegeven
hadden.

Anders is dit volk onder malkanderen,
en omtrent ons zeer goed van vertrou-

wen, en niet befchroomt zonder eenige

wapenen, of verzeekering, vryportig by
ons te komen , om van 't welke ons te

verzekeren, zy ook hunne wapenen, als

zy die by zich hadden, in hunne praau-
wen lieten leggen. En dus liep ons volk
al mede onbevrceft by hen in 't bofch

,

om hout te hakken , of om vogels te

frhieten.

God^dienft , of eenige teekenen daar

van, had de Heer A'ejr; zeer weinig, dan
alleen eenige Teraphim , of kryltalyne

Iteentjens , die zy altyd by zich droe-

gen, onder hen vernomen
Deze iteentjens hadden een groen en

een rood Ib eepje , ook waren 'er geele

blinkende van die foort , die zich byna,
als of 'er eenige ertz mede vermengt was,
vertoonden.

Voor dezelve had Radja Moffon een
groote eerbied, en was gewoon die ook
aan te bidden.

De voornaamfle Orangkayen alhier

waren te dier tyd Biaffe en Ratfotti van
't eiland Cani, Radja Moffon v-xw 'teiland

Batoer , en Goeroivi en Capitan van 't ei-

land Caras } doch Moffon fcheen onder
hen wel de voornaarafte te zyn.
Zy voeren (zoo men merken kon;

III. 0££I,

nergens op, danopCubiav, geneerende
zich enkelyk met menfchcnrooven , en
met hunne plantagien en viflcherycn,
die zy meeilerlyk weten te lleekf^n , -al-

zoo geen vilchlynen by hen nog bekene
zyn.

Den I
'^«n September ging zyn E. van

Batoer tufTchen Caras en Cani door,
t'zeil , en quam daags 'er aan by een
hoogen hoek.

Cubiay begon zich hier regt op zyde Cubiay.
eerft te ontdekken ; maar hy kon hier
zeer weinig door de Z. O. winden , die
hem tegenlicpen, vorderen, weshalven
hy tuflchcn 6 of 7 eilanden en de valle
wal doorzeilde , daar hy zeer ongelyke
gronden , van fo tot 28 en 20 vadem,
die dan klippig , en dan weer goed wa-
ren, vond.

Daar na zag zyn E, in 't N. een diepe
bogt, die veel mylen lan^, en wel drie
vierde myl breed was, daar hy om zync
lekken te ftoppen , vermits de chaloep
de Fieflang het niet langer gaande hou-
den kon, inliep

Hier waren de inlanders wat fchuw,
roepende dat de onzen daar aan boord
wilden komen , alzoo zy Maffoy en Tam-
bacco hadden
De Heer Keyts voer zelf mede na de

walj doch liet den tol ki);of;K«/ maar aan
land gaan , die zich een weinig in de
hand quetlle , en hen allen zyn bloed
drinken liet , dat de voornaamlle onder
hen ook deden, op hoedanigen wyze de
vrede by hen gemaakt word > maar diar
viel eigentlyk geen handel op die tyd.

Deze baai legt ontrent 1 2 mylenZ. en
Z. Z. O. van de Heer Rykïofs baai , die l'^g^P"
zyn E om haare fchoonheid , en om ^H^
't gemak , dat hy 'er vond , de Heer baai.

Speelmans baai noemde.
In 'tinkomen aan de linkerhand is een

zeldzaame waterval, die van 't gebergte
komt afllorten, en die men wel 2 mylen
verre in zee , als een wit laaken , zien
kan.

Zyn E. meinde zich daar wat te gaan
verfrilTen} maar 'twasonmogelyk, om,
op de afftant van een pylfchoot na, daar
by te komen , aangezien zich 't gefpac
van dit water als een fwaare damp , of
dikke mill, vertoonde j doch hier ontrent
vond zyn E nog verfcheide andere kleine

beckjens , die onder de fteenen quamen
uitzypclen , en waar aan men zyn dorft

gemakkelyk leflchen kon.

Geheel binnen in die bogt legt een
dorp by de rivier , en wat Ooitelyker
heeft men een berg , waar agter een
fchoon binnenwater van een bequame
diepte is, waar in men veel groote fche-

pen zou konnen bergen.

Aan de Ooftzyde van deze bogt , in

den binncnften hoek, ftont een klip,

I waar



66 BESCHRYVINGE vam
waar op de onzen veel doodshoofden za-

'

gen, en een beeld, ten naaftcn by als een

Zeldzame
i^enfch tot aan de fchouders, en daar by

Begrave- een fchild met eenige andere gereed

-

nis der fchappen , cn tegen deze klip ook dier-

Oniners. gdyke merken gcteekent :

o.. .
-
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De
Moorde-
naars

rivier.

land voer , alwaar zyn E. nog 4 van de

onzen doodelyk gequetft na de fchuit za^

loopen > doch Goozen Danïdfo de Roos ,

Jooji Theunisz van Kortryk , korporaal

,

Jrent Sanderfz van Kloofterkli , foldaat

,

en , na zyn E. vermoeden , ook Borri,

waren reets doodgeflagen , de hoofden

afgehakt , en naakt uitgekleed.

De fergeant trad met 16 man (door

ons gefchut gedekt zynde) aan de wal,

en chargeerde braaf her om, doende zyn

E. desgelyks uit de PiefTang > en men
bragt ondertuflchen ftuurman Goo^«, en

yirent Sanderfz , beide zonder hoofd , in

de fchuit j maar den korpoi-aal en Borri

vernamen zy niet, ziende een ftuk weegs

verre wel een fwart op flrand dood leg-

gen } doch konden niet bekennen , of het

Borri , dan of 't een ander was.

Daar op belaftte zyn E. alle de vaar-

tuigen der vyanden in den brand te fte-

ken , dat in een oogenblik uitgevoert was

,

hoedanig zy ook met hunne andere vaar-

tuigen en huizen aan de overzyde dezer

khp gelegen, leefden.

Ondertuflchen fchoot de vyand van

alle kanten uit het bofch ook dapper met

pylen , 't geen de onzen niet belette nog
ettelyke praauwen weg te flepen , en aan

boord te brengen.

Dit was hier 'dus wel zeer quaalyk uit-

gevallen } maar het kon nog veel erger

uitflag gehad hebben.

Daar op ligtte zyn E. 'tanker, liep
5

raylen buiten de wal , en zette onze doo-

den daar in zee , terwyl ons 's avonds

nog een matroos
, Jan van Dord genaam t

,

afftierf.

Dit eiland Nametotte legt op den W.
hoek van de bekende Moordenaars rivier

,

en is tamplyk hoog land , na giffing wel
8 mylen in 't rond , hebbende zelfs aan

de W. kant mede over al zeer goede

ankergrond. Ook is hier wel de voor-

naam ite ftapel des Maflby - handels , al-

waar de Cerammers jaarlyks van Mey tot

Augultus komen handelen, van waar zy

ook zeer goed ebbenhout , en flaaven

vervoeren , aan de inwoonders daar voor

niet veel anders , dan den buik vol ryrt

,

en een deel groote koraalen, gevende.

Dit volk is zeer Ikrk , en vry groo-

ter van gedaante, dan ecnige andere hier

ontrent, enfpreekt, bchalvenzyn eigen,

ook de Ceramze taal zeer vaardig ; zy

gaan (uitgenomen dat zy hunne fchaamel-

heid met boombaften dekken) geheel

naakt. Hunne neusgaten zyn vol prie-

men doorfteeken , en hun geweer bellaat

in pylen, boogen, lancienenTamboekze
fwaardcn. De vrouwen hebben dikke

koraalfnoeren om den hals , en de mid-

metdelen , en zyn in haar aangeziet

fwartzel van gedampte fmeekoolen zoo
afgryflTelyk toegemaalit , dat zy eer

bemorfte verkens , dan mcnfchcn
, gelyk

zyn. Ook zyn zy zeer onbefchaamt, en,

zoo veel men befpeurcn kon , zonder
eenigen Godsdienlt. Zy baaren hunne
kinderen in praauwen , op de llranden,

en in de boflchen , en kort daar na wer-

Een zy die in een zak , die haar om den
als hangt, zynde in zich zelve onnutte

beeften , of die ten minften gelyk.

De VV. hoek van deze moordenaars-

rivier lag N. O. ten O. den Z. O. hoek
van eiland Nametotte , daar ons volk ver-

moort was, N. O. tenN., en 'tOofte-

lykfte van 't Wezels eiland Z. , ontrent

5 mylen van ons. Zyn E. quam daar op
weer onder 't Wezels eiland ten anker.

Vermiis nu hier voor ons niet meer te

doen viel , keurde zyn E. , na nog z da-

gen vertoevens , beft , om , alzoo zy aan

't Wezels eiland geen water vonden , ten

eerften weer na huis te keeren , hoewel
hy , volgens zyne ontfangen lail , nog eens

op Aroe, wegens de paarelbank aldaar,

aan moeit gieren , om eenige voorraad

voor ons volk daar over te geven j maar
't zelve niet konnende krygen , liep zyn
E. maar naBanda, daar hy den 2,6'^=" dito

behouden ten anker quam.
Hier uit nu kan men , ten minften

eenigermaten , zien , hoe het in dit Nova
Guinea geftelt, en wat land en volk het

is.

Met een woord moeten wy hier by
voegen , dat , by 't vertrek van de Heer
Commiflaris Dirk de Haas uit Amboina
naar Batavia, in 't jaar 1691., Keffing,

een groot landfchap op Ccram , weer on-

der 't beftier van den Heer landvoogt van

Banda geftelt isj doch egter wierden die

van Amboma, by fchryvens haarerEdel-

heden van den 14'^'^" Februarii lópz. wel
uitdrukkelyk belaft, op hunne fluikeryen

van Nagelen wel te letten ; hoewel

't deel , dat onder Banda behoorde , zich

,

volgens fchryvens van haar Edelheden van

den z6'^*° Januarii 1680. , anders tot de

bogt van Haja toe uitftrekte , ftaande al-

les Beweften die bogt na die tyd onder

Amboinaj doch den 14''=" Februarii idpz.

en den ij'*=" Februarii 1694. gaven haar

Edelheden , by hun fchryvens met het

Huis te Spyk , bevel , dat die van Banda

met hunne chaloepen maar tot tuflchen

Keffing, enWerinama, tot het beletten

van 't (luiken der Nagelen , zouden be-

hoeven te kruiflên. 'Hoedanig zy 168 1.

den 11'''" Maart die van Bantu ook wel

van 't uitroejcn der fpeceryboomen tus-

fchen Sepa en HaJa verfchoont j maar

aan die regeering by hun fchryvens toen

egter de magt gelaaten hadden , om van

Werinama tot Kcffing toe alles te mogen
doorzoeken , zoo als zy 't noodig oor-

deelden. En i<59f. den ijf^^" Januarii

voegden zy, by hun fchryvens met 'tjagt

1 i Bom-
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Bombahi aan die van Amboina , 'er by

,

dat zy egter begeerden , dat de Negryen

op Ceram, onder Banda Ilaande, nog-

tans de Amboniche Hongivloot belioor-

lyke pere zouden moeten bcwyzen > ook

hebben haar Edelheden de vaart na de Z.

Oofter en Z. Weller eilanden , by hun

fchryvens van den zS^^" Februari i6p^.

aan alle de Amboineezen voÜlagen gc-

weigcrt , en 't laatfte ook zelt aan de

Bandaneezen verboden , hoewel zy hen

'teerfte, alleen tot hun onderhoud, nog

toegellaan hadden. En, volgens hunne

ordre van 't jaar 1694- mogten die van

Banda ook geen paflen over Keffing ver-

der , dan tot Goeli Goeli , Hatiahoi

,

KilTalaoet, Haja,-en Rarakic verlecnen.

E^r wy egter van die llofFc van Nova
Guinea en van het Zuidland geheel af-

fcheiden , konnen wy niet nalaaten hier

nog iets aan te haaien van de reize, die in

't jaar 1696., om te zien (zoo men wil)

of men iet van de Heer Coeper of de zynen

vernemen kon, derwaarts gedaan is.

Deze Heer is in 't jaar 1684. of i68f.

uit Holland met het fchipdeRidderfchap

naar Indien vertrokken, en behouden aan

de Kaap gekomen , alwaar zyn fchipper

hoognoodig oordeelde, om hier een an-

dere groote maft in te doen zetten , alzoo

die, welke hy nu had , nietdogt, en hy

met regt vreesde , dat zy hier mede de

reis niet ki7gen zouden.

De Heer Coeper keurde dit veranderen

van maft af, behielt de oude , en onder-

nam de reize na Batavia hier mede j doch
men heeft zedert noit taal of teeken van

dit fchip, of van yemant van dit volk ge-

hoort , dan dat 'er eenigc jaaren daar na

een gerugt quam dat de zoon van den ou-

den Heer van der Stel^ die met hem ver-

trokken was, op Madagascar nog leefde;

doch alles quam op niets uit. Zoo dat

hy na allen fchyn met man en muis in de

volle zee gebleven is. Of men 'er egter

nog iets van ontdekken mogt op 't Zuid-

Itmd, zoo wiert in 'r jaar 1696. deze vol-

gende togt ondernomen.

De oude Vlielandfche fchipjx^r IVillcm

de Vhming , ondernam de zelve met
3

togt na 't fchepen , te weren , 't galjoot of 't jagt

Zuidland de Geelvink (daar hy fchipper op was)
m 't jaar jg hoeker de Nyptang , en 't galjoot de
' ^ Wezel , uit het vaderland den ly'^f» No-

vember, beginnende die, nadat liy van

daar 'reets voor by de Kaap der Goede
Hoope op de Z. breedte van ^8 graaden

en 18 min. , en op de lengte van p2 graa-

den, en 3 min. gekomen was.

Den i8''«"dito was hy by 't eiland St.

't Eiland Paulo op de breedte van 58 graaden en
St. Paulo, jp XMX\. en op de lengte van pf graaden

44 lilin. doch zag , alzoo het dyzig weder
was, maar een vlakken hoek 'er af. Hy
bevond dit aan de kanten , of van de W.

tot de Z. zydc , fchor , zonder eenig voet

ftrand, en zonder vuüen, die men be-

hoort temyden, zoo dat men tot op een

kaïionfchoot na 'er vlak op aan zeilen

mag ; mxir van de W. kant ftrekt een

rif ontrent een kanonfchoot in zee , dat

men kan zien branden. Hv vond in

't aanzeilen , zoo als 'teiland N. van hem
was gelegen, 40 vadem vuile grond, en
hielt bet daar op O. ten N. langs de wal,
tot dat het eiland W. van hem was, en
zich pas een musquctfchoot verre van hem
opdcet , waar na hy hier ten anker quam.
Hy vond hier veel zeerobben , en nog een
andere foort , by na als zeerobben , doch
die wel 18 voet lang waren. Hy zag
hier geen groente , dan eenig rictbofch

,

en hier en daar tuflchende klippen eenigc

groente als pietercelie , doch zeer wei-

nig ; ook weinig gevogelte ; maar Ving
op de reede veel vifch, als groote ftcen-

braaflem , en in 4 uuren tyds wel 456
groote vilfchen , als kleine kabbeljaau-

wcn , met de hoek , en nevens de zelve

veel kreeften. Brandhout was 'er niet,

ook geen verfch water , dan alleen op de
hoogtens hier en daar in plaflèn, 't geen
zeer moejelyk af te brengen zou zyn ge-

weeft. Ontrent de regte ree is een brak

binnenwater , daar de robben uit zee

over eenigc fteenen , 'die dit binnen-

water , ontrent io treden verre van de
zee affcheiden , inloopen. Anders legt

dit halve maans wyze in een befloten

kom , zynde ontrent een piltoolfchoot

lang. In 't zelve valt veel vifch , alsfpan-

baars van gedaante, die rood vanverwe,
en zeer lekker is.

Als men de W. Icant van dit eiland

maar myd , zal men het over al zuiver

vinden , en men mag 'er zondei; fchroom
op aanloopen. Het is mooi hoog land.

Den ^'^'" December vertrokken zynde, •[ Eiland

zag hyden3<i«° 't eilandAm fterdam. Het Amfter-

kgt 13 of 13; myl regtZ. enN. van St. 'i*'"-

Paulo, op de Z. breedte van 37 graaden

48 min., en op de lengte van pf graaden

44 min. Het is ongelyk, doch goed van
grond hier.

Hy ging hier aan de wal j doch vond
het zoo digt van bolcb , dat men in een

dag geen 4 mylen 'er op kon vorderen,

alzoo men door de ftruiken kruipen , en

over de boomen klimmen moeft.

Hy vond 'er al mede raenfchen, nog
heeften j maar alleen eenige vogels , mus-

kenK , en zeerobben. Ook had een van

h:voik (zoo \\^ mcinde) een viervoetig

dier, als een vvezeltje , en een als eai vos,

gezien , en daar was veel biesbofch door

malkanderen gewafichen.
- De grond is 'er doorgaans veengrond

,

die ontrent 3 voeten dik legt , en dan

ktygt men fteen ah uitgebrande puiraiieen.

Zy is ook zeer mul, waarom de boomen
hier
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't Eiland

Rotte-

neft.

Vlaming
gaat op
"t Zuid-

land aan

de wal.

Wat hy
'er lag.

hier niet hoog wa/Ichen , kennende geen

genoegzaame wortek in de zelve fchie-

ten.

Hy ving op de reede hier ook vifch

,

en een foor: van vaderlandze kabbeljaauw

,

en ging den f^^" dito tegen den avond

na 'tZuidland t'zeil.

Hy vergoede den 6^^" hier de kom-
paflln op 20 graadcn N. Wellering,

zynde nu óp 37 graaden if min. , en op

de lengte van gó graaden 4r min. , en

zag hier fteenkroos dryven , 't geen tot

de 36 graaden 9 min. duurde.

Den 12'i^n dito zag hy op 3 f graaden

een zeerobbe, die hem al huilende quam
nafwemmen.
Den i^''^" verlag hy de kompaflên

weder op 56 graaden 9 min. , op de lengte

van lOf graaden 11 min. , vergoedende

die van lö graaden 49 min. N. Wefte-
ring. Den zo'^'^dito dede hy dit weder
op 5f graaden 22 min., vergoedende de

kompafïen van 10 graaden N. Wellering j

en hier ftonden de zelve niet ftil

Den Zf'*'" December zag hy 't Zuidland

op de bevonden breedte van 31 graaden

fS min. , en op de lengte van i jo graa-

den 18 min.

Den 28"^" dito bevond hy by 2 pei-

lings hier de N. W. miswyzing van 10

graaden^4 min., en van 10 graaden 12

min. } werpende daar ook 48 vadem vuile

kraalgrond op 31 graaden 83 min , en

op de lengte van 135 graaden 44 min.,

die daar na op if vadem liep , en be-

terde.

Den 29*^s'> dito quam hy onder 't eiland

Rottencft, 't geen op 31 graaden fo min.

breedte , en op de lengte van 1 34 graaden

2f min. legt , ten anKer, ging 'er den
3ofteii aan land , en vond 'er een ftuk

vuurenhout, dat waarfchynelykft wel eer

in een fclicepsdek gelleken , doch al lang

daar aan Iband gelagen had , alzoo de

fpykers meell vergaan waren.

Hier was ook brandhout in overvloed

,

daar hy zich dierhalven wel van verzorg-

de.

Den j-^<^" Januari 1Ö97. ging hy met 88

gewaapende mannen ( matroozen , folda-

ten , en' officieren ) hier aan de valle wal

van 't Zuidland , daar zy ten 1 1 uuren

aanquamen.
Zy gingen eerfl O. op , vernamen niets

,

dat tot voedzel dienen kon , en alleen

maar eenige groote en kleine wilde hoo-

rnen, uit welke groote als een foort v.;n

lak of gomme droop , waar van zy een

monfter medegebragt hebben. Ook von
den zy hier geen ander gevogelte , dan

veel kleine kakatoeha's , en groene ra-,

vens , of parkieten met lange fpitze Haat-

ten , die zeer fchuw voor hen waren.

Ontrent 2 uuren na de middag quamen
zy by een binnenwater , dat zeer zout

D A. 69
was , en vonden aan dit llrandjc veel klaare

voetllappen in 't zand , zoo van bejaarde

lieden , als van kinderen ; zagen geen
menfchen , maar egter hier en daiir

grooten rook opgaan , daar zy ook na
toe trokken , zendende 3 man , en 2
fwarten voor uit , om de menfchen , zoo
zy 'er waren , niet te verjagen ; doch
vernamen , by die plaats gekomen , geen
menfchen. Zy bleven dien nachl daar

campeeren, en vonden hier eens een, en
daar na nog twee hutjens, die meell on-
der de voet lagen , zynde in zich zelve

nog flegter , als die der Hottentotten

,

van gebouw.
Den 6''^" dito verdeelden zy zich , en

trokken in drie byzondere troepen , de
eene Z. , de andere N. en de derde O.
op, I myl landwaard in j doch quamen
daar na by dit binnenwater , om yaer

zyne bevinding op te geven , weder by
een ; doch hadden niets dan i of 2 ver-

vallc hutjens, doch geen verfch water,
dat hen meelt ontbrak , gezien > weshal-

vcn zy een kuil by dit binnenwater groe-

ven , waar in zy redelyk goed water von-
den , waar mede zy zich in die groote

hitte, die zy hier gevoelden , behelpen

moeften. Zy vernamen by hunne weder-

komfl ook , dat dit binnenwater wel i

voer was gevallen , een teeken dat het er-

gens in zee zyn uittogt , of gemeenfchap
hebben moeil.

Zy vonden deze uitwatering ook kort

'er na wat Bezuiden 't zelve. Twee van

hunne fchuiten voeren dit uitwaterend ^^^I^^^
gat in, en vonden daar eerft 2, en daar

na nog meer zwarte zwaanen , van welke
zy 'er 4 na Batavia med -genomen, en 2

'er levend gebragt hebben , als ook veel

vifch , zonder tot nog toe cenig onge-

dierte , klein of groot , te vernemen,
blyvendc die nacht nog aan de wal , en
gingen den 7<*^" dito weer na boord

,

zeilende dien zelven dag, en de andere

fcheepjens ook op den io''<=° dito nader

na de wal toe , daar zy weer ten anker

quamen. Zy peilden ook 't eiland Rotte-

nelt Z. , en een de rivier Z. O. ten O.
van hen , welke de Flaming na de middag

met 3 fchuiten , om te zien , of hy geen

menfchen daar ontdekken zoude , opvoer.

Zy vingen hier fpiering met den hoek,

doch vernamen anders niet , fclioon zy

dit binnenwater, of die zoute rivier, wel

10 of 12 mylen op geweell waren. Zy
bevonden hier klaar op de Z. breedte van

31 graaden 43 min. re zyn , zy ontdek-

ten hier ook een rif van i myl , leggende

I halve myl van de wal , en verzeilden

den 13'*'" dito van hier, zendende, ter-

wyl zy met een Z. en Z. Z. W. wind

N. ten W. langs de wal zeilden , de

fchuiten nu en dan eens na de zelve ; doch

kreeen den i f
''^" de wind O. Z. O. en

I ? O.
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O. ten Z. , die dan eens weer van het Z.

O. door 'tN. na 'tW. liep. Ondertus-

fchcn quamen de fchuiten weder aan

boord , met tyding van geen menfchen

,

nog vee , en zeer "weinig geboomte , als

mede een llcene rif ontrent 't ftrand met

veel klippen onder en boven 't water op

jograaden 17 min. vernomen te hebben,

geiyk alle de fchepen ook den i6^<"^ dito

's nachts veel vuuren aan land gezien had-

den.

Den 17^*° dito ging weder een fchuit

met gewaapcnd volk aan land , die niets

,

dan eeoige meeuwen van de buiten - ei-

landjens enklippen, aan boord bragten.

Den I S*^'" dito bevonden , by een pei-

ling, de N. W. miswyzing hier 9 graa-

den II min. (op de Z. breedte van 50
graadcn 50 min.) te zyn.

Den zo***" dito zagen zy eenige eilan-

dekens , en aan de wal wat kreupelbofch.

Den 13'"" dito op 18 graaden 8 min.

peilden zy een fteilen hoogen hoek voor

uit , zonden de fchuit hier weder na land

,

Men- die tyding bragt hier menfchen gezien te

fchen ge- hebben , doch konden , wegens de fwaare
^^'^' ftorting niet aan de wal komen ; ziende

ondertuflchen de menfchen op de duinen

voor hen , doch vry verre van zich , hee-

^nen loopen.

Deze v/aren maar van een gemeene

lengte , fwart en naakt van huid.

Kort daar na de fchuit egter aan land

geraakt zynde , zagen zy daar ook een

zeer zout binnenwater , en den zy^^°

eenige hutjens , ook voetllappen van men-
fchen, en eenig gevogelte j maar hadden

niets, dat voedzelgeven kon , vernomen,

dan alleen een plaats daar ( by nood ) re-

delyk drinkwater , hoewel al te verre om
na boord te brengen , was. Al 't geboom-
te, dat hen hier ook ontmoete , was maar

kreupelbofch.

Den 30*^"» dito zonden zy de fchuiten

na de wal ,. die daar 2 inhammen , waar
van 't Zuidelykfte wel drie vierde myl wyd
is , ontdekten , die zy bevonden op zö

graaden lö min. te leggen.

Den z'^^" Februarii ontdekten zy aan

de wal 2 rivieren , van welke de eene van

'c Zuiden, en de andere ü. aan zeer diep

inliep. Ook waren zy eenen inham wel

85 myl op geweeft , en hadden bevon-

den, dat die inham in 'tN. N. W. weer

in zee ftoitte.

Den 3"*™ dito weer aan land geweeft

iynde, bragten zy niet alleen dit laatfte

berigt -, maar voegden 'er nog by , dat de

opperfiuurman van de Geelvink een plat-

geklopte tinnefchotel op de aarde had

vinden leggen , die met twee fpykers aan

een paaltje vaftgefpykert geweeft , en

waar van de eene mecft vergaan , en de
ander nog kenbaar was , op welken fcho-

tel zy dit gefncden vonden.

jfnno 1616. den if^*" Odokr bier aan- pe over-
gekomen het fchip den Eendragt van Amfier- blyftels

dam , den opperkoopman Gillis Miebais van "» ^^'r
Luik, fchipper Dirk Hartog van Amfier-'^°°f^^
dam , den zj^^"" dito t zeil gegaan na Ban- den.

tam i en was het onderfte ( zoo men niet

anders zien kon) met een mes aldus ge-
fneden. De onderkoopman Jan Stins , de

opperfiuurman Pieter Dookus van Bill,

Ao. 1616.

Deze regte reede van Z)ir;t Hartogi baai

(daar die Ichotel opgcregt geweeft was)
lag on 2f graaden 24 min. , daar zy nu
ook de N. W. miswyzing by een klaarc

peiling bevonden 8 graaden 34 min. te

zyn.

Den f^*" Februari voeren zy na de wal

,

hebbende zich voor 8 dagen van koft en
drank voorzien , te weten de comman-
deur riaming met zyn fchuit , en de be-
velhebber van de Hoeker de Nyptang
met de zynen , en vonden hier een eiland!

Zy quamen ook in een rivier , die zy
wel 3 of 4 mylen opvoeren } vol fteen-

plaaten, en droogten , en zagen verder

veel binnenwaters als van verdronken
land } maar geen menfchen, nog iets,

dat voedzel geven kon } ook was de
grond , waar zy ook groeven , zeer zil-

Zy quamen tegen den avon^nog in

eenandere rivier, die zy opvoeren , alzoo

zy wel drie vierde myl 't tand inliep , en
daar een ronde kom , waar by zy eindig-

de, maakte j doch alles was maar zout
water > en men zag geen menfchen nog
beerten , maar wel eenige fchuwe duikers j

ook kregen zy kort 'er na fwaarcn don-
der , weerlicht en een harde regenbui

,

die wel 2 uuren duurde, zoo dat zy den
nacht vry flegt doorhragtcn. Ook zagen
zy hier loof nog gras.

Den 10*^'" zeilden zy deze rivier weer
af, en ontdekten by eenige groote plaflcn

van binnewateren weer eenige voetftap-

pcn van volwaflche menfchen , en van

I

kinderen , die van een gemeene lengte
i waren , en bevonden verder dezen hoek

,

!

welken zy hier ontmoetten , zeer rood
zand te zyn.

I Den iz-^^" dito bevonden zy de N. W.
i

miswyzing 7 graaden 21 min., en zagen
den 13"^'" een hoek, die heel fteil, doch
niet zeer hoog was , alwaar ook 5 klip-

pen N. N. O. van de wal ftrekten, die

met reven aan een gehegt waren j en de
wal liep hier Z. ten O. en N. ten W.

,

zynde nu op 24 graaden 42 min.

Den 1(5'^'^" dito quamen zy onder de O.
wal , en peilden den Z. hoek (die zy
omliepen) Z. W.van hen, en zagen dat

dit een eiland was , zynde nu op de Z.

breedte van 24 graaden f4 min.

Den 17'!=" dito vergoeden zy , op 2}
graaden fp min. > de kompallen van f

graa-
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nvier.

graaden N. W., en zagen 2 mylen Be-

zuiden deze breedte een imbogt met een

ichorre Z. hoek , en Benoorden die breedte

was 't lang land met voetftrand i alwaar

de avondpeiling van 7 graaden 5 min.

N. W. miswyzing was.

Den ipti^" dito ontdekten zy eenige

reven drie vierde myl van de wal , en ook
een hoek , van welke een rit een halve myl
verre in zee N. N. AV. aan itrekte, en

Benoorden de zelve was een inbogt , al*

waar'de Geelvink ten anker quatn', en

wat verder zagen de 1 andere icheepjens,

voortzeilende beneden dezen hoek een

opening , als een rivier , en die wel ^ my-
len voor aan in de mond wyd was, Zy
zeilden 'er wel in , doch vonden nergens

ankergrond ; en kregen tegen den avond
wecrlicht, en in de wind. Deze inbogt

^ï^!^!'"^' word Willems- rivier genaamt, in welke
alle de fchepen naderhand nog ten anker

quamen. Zy legt op zi graaden z8 min.

Op dezen zelven dag belloot men ook
den 11***° dito na Batavia te zeilen, alzoo

zy nu alles, dat hen belaft was, uitge-

voert hadden ; waar op zy dan ook op
dien dag de ankers ligten, en derwaarts

voortgezeilt zyn.

Den zj^^'^ dito raakte de Geelvink van

hun af, en bevonden den z**'" Maart 4
graaden zj min. N. W. miswyzing, en,

by een avondpeiling, maar
3 graaden 33

min.N. W. miswyzing; die zy den
f**^"

dito bevonden op 5* graaden 17 min. te

zyn.

Den zelven dag zagen zy 't eiland Moni
op 9 graaden fo min. , en den ó"*^" dito

was de N. W. miswyzing 4 graaden 40
min. , den p''^" dito 4 graaden zp min.,

den io<^^°
3
graaden 14 min. , doch den

ijden op
3
graaden 41 min., en quamen,

ziende nog dien dag het land van Java

,

kort 'er aan behouden op Batavia.

Zy hebben hier en daar aan land eenige

erweten, gerll, en moftaartzaad in goe-

vertigt'ëti den grond gezaaid , en op zekeren dag
gezien, ook I wezeltje en z graauwe haazen , en

eenige bosrotten , als ook eenige pilan-

doks ( doch langer van pooten , dan de

gemeene , en Iwart zynde) op dit land

De eilan- gevangen.
den St. Qq]^ vertoonen wy hier nevens de

Amftcr- eilanden Amllerdam en St. Paulo , zoo

dam, be- als zich die uiterlyk opdoen, mitsgaders
nevens de cJien inham , daar zy die iwarte wilde

l,^-^"p".ffwaanen gevangen hebben, met de letter

Zuidland.D. gemerkt.
afgebeeld. De laatfte togt (myns wetens) na

't Z. land gedaan , is op de raad van een
Purry's Switzcr , P. Purry gefchied , na dat hy

wegens 't
^^ de Heer opperlandvoogt van Sivol,

Zuidland. en '^.i^ar daar aan hier aan deHeerenBe-
windhebberen der Ooftindifche Maat-
fchappy, tevergeefs zyncn dienfl aange-

boden had.

Moni,

'tVerdere

by hem

waarts.

Hy was van oordeel , dat men geen
heerlyker land , om 'er een volkplanting
met veel voordeel te maaken , voor d'E^
Maatichappy ergens in Indien , dan op
't Zuidland , ter plaats daar 't land van P.
Nuyts legt, dat zich op 3Z graaden ver-

toont) vinden kon , en dat onze Maat-
fchappy zich daar om verfcheide redenen

,

die hy in een boekje geeft , behoorde ne-
der te zetten.

De Heer i;ü:»5'wo/ wees hem in 'tlaatft

van zyn lc\'en met deze ftelling , dat dö
E. Maacfchappy reets land te veel had y'

af, en de Hecren Bewindhcbbercn alhié?

zeiden tegen hem, nadat hy tot Amftef-
dam verfchenen was , dat 2,ynen voorflag
hen niet behaagde.

Daar na heeft hy zich na de Hee-
ren Bewindhebberen der Weftindifchë
Maatfchappy begeven , en die hebben Togt van
goedgevonden in 't jaar i 7 z i . driö de Heer

fchepen , Thienhoveil eA den Arend ge- RogS^-

naamt , en een Hoeker , met de
^^'^"

Heer en Mr. Jacob Roggeveen , gewe-
zen Raad van Jullitie op Batavia ( die in

't jaar 1714. na Holland vertrok) als

Hoofd dezer onderneming , dei*waarts te

zenden, welke een gehe?l andere togt is,

om de Z. wel tot 66 graaden ondemo*
men.
De hoeker is op die togt gebleven , en

zyn die z fchepen in een zeer elendige ftaat

(zoo my gefchreven is) den io<*«" Septem-
ber 17ZZ. voorJapara ten anker gekomen

,

daar na op de reede van Batavia gebragt

,

en daar verder , 't zy by aanhaaling , of
op een andere wyze

,
geblevein j gelyk ook

de Heer Roggeveen , en veel andere van
deze z fchepen, in 'tjaari7Z3. met onze
Ooftindifche vloot hier weder aangeland

zyn j doch naderhand heb ik verftaan , en

ook cenigzins gezien , dat deze togt door
zyn E. , en te gelyk door fchippcr Jan
Kojier , woonende te Delfshaven , niet

(
gelyk ik in 't ccrft meinde ) na 't Zuid-

land } maar alleen ondernomen is , om na
zekere eilanden , de goud - eilanden ge-

naamt , en op f6 graaden Z. breedte ge-'

legen, te zeilen, en die op te zoeken j

maai" die zy (fchoon zy nog wel 10 graa-

den verder dan hun beitek of laft was,
gezeik hebben) niet hebben konnen vin-

den. Ik meine dat de vader van de Heer
Roggeveen mede eens daar op uit- , hoe-

wel hy ev£n ongelukkig, geweeft is van

die niet te vinden. OT dit nu de zelve

goud en zilver eilanden zyn , die (zoo

men wil ) Beooftcn Japan leggen , en

waar na toe haar Edelheden in 't jaar

1643. fchipper Henrik Schaap , en den

onderkoopman //^///^w« Byleveld^ met het

jagt Brcskens en Caftrikom gezonden

hebben , en die te Nambd met hun twaal-

ven gevangen raakten , weet ik niet j

hoewel 't my zeer waaifchynelyk voor-

komt.
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'^otnt. Onder de ftofFe van Japan fpre-

^cn wy breeder hier van.

Ook heeft de Heer Generaal Brouwer

zynen vci'vanger den Heer van Diemen
,

by een brief , die zyn Edelheid van de

Kaap aan zyn Ed. fchreef, al geraaden,

om een togt na deze goude eiknden , of

wel na 't goud en iz,ilver eiland ( zoo hy
'tin zyn brief noemde) te laaten doen,

en was zyn raad , dat men dien togt den
jftca jyicy niet uit Japan , maar van Ba-

tavia beginnen, en dan verder Benoorden
Borneo , Celcbes , de Moluccos , de kuft

van Moro , ofBenoorden Gammacanorre

,

en zoo verder bovens winds in de Z. zee

loopen, en dan om de N. fteken, by na
zoo gelyk de Aquapulco's - vaardcrs doen

,

om Beoollen Japan de N. Welle winden
te zoeken j maar hoe verre doch oit de
Hollanders by hunne vaarten in 'tOoften

gewecft zyn , noit is geen van hen zoo
verre aldaar, dan de voornoemde fchipper

Kojler by dezen togt
, gezeik. En daar

''

alle ,^
die derwaarts bcvoorens gevaaren

hebben, wegens fwaare ftormen en on-
weder , hunne reizen ftaakten , en
wederkeeren moeften , verklaaren deze

vrienden over al 't fchoonlle weder van
de wereld gehad te hebben, zoo dat zy
een beter Hiaifoen, dan de andere, moe-
ten hebben waargenomen.

Hoedanig nu dit Zuidland in opzigt

van Banda , en de Aroe geftrekt legt

,

kan men al mede in dit kaartje van de
Z. O. en Z. W. eilanden ( hoewel maar
lluks wyze voor zoo verre dit zig tuflchen

de 1 1 en I z graaden vertoont ) zien

.

Wy geven in dit werk , op een andere
plaats , nog eenig berigt van groote men-
ichen , en reuzen , op 't Zuidland gevon-
den , door een Ambons vryborger , die

op 't Zuidland verviel , en door een ituur-

man, die zulk een geraamte na Batavia

van daar voerde , en die my dat beide
zelf verhaalt hebben j 't geen wy daarom
hier niet herhaalen.

Nu hebben wy hier nog by te voegen,
dat zich ontrent 54 mylen Beooften Ra-
rakit, of den O. hoek van Ceram, een
groot ftuk lands, O. en W. flrekkende,
Poclo groot Co genaamt, opdoet, ten

W. van 't welke een klein eilandje legt,

en ten O. van wellc eilandje i of t mylen

A S C H E

zich nog 5 kleiner in een driefprong,

digt by de wal , pas Bezuiden de zelve

,

by een groote baai van r of 6 raylcn in

't rond , en aan des zelft VV. hoek opdoen ;

gelyk men aan des zelfs O. hoek nog een
grooter eilandje leggen ziet.

Twee mylen Ooilelyker ziet men nog
1 zeer kleine en binnen de f mylen O.
op digt langs de wal 'er nog 7 leggen,
van welke eerft i grooter , dan weer i

kleinder , daar na weer z grooter eilan-

dekens I myl van een , en dan nog j zeer
kleine ontmoet , die voor een baaiken

,

meeft Z. en N. i myl van een
, geftrekt

leggen.

Ten Z. O. van den O. hoek van dit

Poelo groot Co legt een eiland , het

Wezels eiland (een ander dan waar van
wy bcvoorens fpraken) genaamt , dat

ontrent f mylen lang , en meelt 2 of 2I

myl breed , hoewel het in 'tZ. O. nog
wel zoo breed is , en met een hoek na
't N. O. uitloopt.

In 't N. N. O. van 't zelve leggen ^

kleine eilandjes digt by een met een ritje

aan de Z. kant , en in 't W. Z. W. is

nog I klein eilandje digt by de wal, en
I myl van des zelfs Z. hoek legt het vogel-

eiland , dat meeft N. ten W. en Z. ten

O.gefti-ekt legt, en pas i myl m 't rond
is , hebbende aan de Z. kant een rif, dat

zich wel I myl vene in zee ftrekt.

Waar mede wy dan , en van de befchry-

ving van die Z. O. en Z. Weller- eilan-

den , mitsgaders van 't gene wy wegens
het Z. land te zeggen hadden , aflchei-

den } zynde het ons genoeg het voor-

naamfte aangehaalt, en daar by, als met
de vinger , aangewezen te hebben , dat

die landen van tyd tot tyd door deze en
gene byzondere perfoonen by ftukken en
brokken

(
gelyk zy nog zoo maar bekent

ftaan ) ontdekt zyn , tot welke ontdek-

kingen gelyk ook die van Nieuw Hol-
land of Nova Guinea (een ftreek lands,

die meer dan foo mylen , van den 10
tot den ^j graad Z, breedte beflaat) wy
meelt aan Frederik Houtman, aan die van

'tl'chip de Leeuwin, aan Jaco/j Remens,
Pieter Nuyts, Pieter deCarpentier, Fran-

fois Pelfaart , Antoni van Diemen , en meer
andere (buiten de bevoorens reets van ons

gemelde ) verpligt en Ichuldig zyn.

VYFDE HOOFDSTUK.
BAndafche Zaaken. Banda by ^fPortugeezen eerjl bekent in Ujaar i f i r. Ko7nji der

Nederlanders in "'tjaar ifpp. hier De cerjle van hen hier met 'er ivoon gebleven.

Pieter Wjllcmfz Verhoeven in 't jaar i6op. hier. En de Engelfchen reet! mede hier.

De Bandaneezenƒ<ï«« Verhoeven 't leggen van een Kafteel op Neira toe. Doch vermoorden

bem , met veele der zynen. Verdere tnoord aan de onzen gcpleegt. Labetakka verovert.

De Heer de Bitter , eerjle Landvoogt bier. Die voor Celamme geklopt ivord. Frede tus'

fchen
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fchcn de Bandaneezen en ons. Dood des Landvoogts. Hcnrik van Bergel tweede Land-
voogt. De vrede trou-jjloos door de lèixidizacczcn gebroken. Z)e //m- Rcynll löij-. in

Banda , om hen te jiraffen. Poeh jiy door ons onder van der Duflbn 'uero-vert. Doch
fchandelyk irrloore». Poelo Ay door den Bevelhebber Lart in 't jaar ï6i-6. hernomen

.^ eif

de Bandaneezen tot een nieicjj Verbond gedwongen. Dat zy ivcder breken. Lonthoir in

''tjaar \6t\. door de Heer Cocn verovert , en alles verder aan ons overgegeven. Nieuwe
moord door de Bandaneezen geplcegt.

N

i$ij.

A dat wy bevorens de eilanden

Banda- j '^j van Biinda, en 't verdere, daar
fche Zaa-

J^ ^ ontrent aanmerkenswaardig , be-

fchreven hebben ; zoo zal het nu niet on-

gevoegelyk zyn , dat wy beginnen na te

fpeuren , wanneer het zelve aan de Euro-

peërs begon bekent te worden , en wie

het eerll ontdekt heeft ; ook wanneer,

en op wat wyze , de Nederlanders het

verovert hebben.

By de Ouden vind ik daar niets van

,

en fchoon zy cenige kennis van de Noo-
• tenmufchaat , of van de Foelie

,
gehad

hebben, wiftcn zy cgter niets van 'tlund

daar zy viel.

Onder den Molukzen koning Marhhoem
ïyn in 't jaar I46f. wel verfcheide Ban-

daneezen in Ternate gewceft
,

gclyk die

eilanden ook wel van cenige Ooilerze

volken bcvaaren wierden ; doch van de
Banda by

fjejef^^jjjagze Europecrs komen ons als de

cee7,en
"oudfte volken, die deBandafchc eilanden

eerlt be- gekend hebben , de Portugeezcn voor.

kent in In die tyden wierden de Bandaneezen nog
*J"^ door koningen beftierd , om 't welke te

bewyzen , wy maar de 24 Alkitfa of hifto-

rie van den Hitoccfchcn fchryver Ridjali

hebben na te lezen , die daar in zegt dat

de koning van Rofingein met een vloot

der Bandansezen mede na Hitoe quam.
In 't jaar i f06. zie ik , dat de Ridder

Ludowyk di Barthema , een Italiaan van
' Bononien , hier gewceft zy , die echter

700 belachelyk van Banda fchryft , dat

men zou moeten oordeelen, dat hy deze

Eilanden noit gezien had.

'i:^'\è.'\'^ Alfonfus Albiikerk in 't jaar if 11.

Malacca ingenomen had , zont die

groote man Antoni Abreus in December
met drie fchepen na de Ooft , om de

Moluccos te gaan ontdekken.
" Gelyk iiij by dezen tpgt van hem ver-

icheide plaatzen aangedaan wierden , alzoo

gierde hy in den beginne des jaars if iz.

ook de eilanden van Banda allereerll aan

,

de roetn hebbende van die 't eerft ontdekt
te hebben, alzoo 'er (myns wetens) voor
hem noit eenig Eüropeër , dan de voor-

noenide di Bai'thcnta , geweeft is.

' Hy maakte te dier tyd een verbond
itet de Bandaneezen , rigtte op 't ftrand

( xvaarfchynelyk van Combir , daar zy
hun verblyf hadden ) een fteene zuil op

,

met de wapenen van koning Etnanuèl ^ en
de tyd, van zyn komft aldaar , daai' op
uitgehouwen , nam een lading Nooten-
muskaaten in , en zeilde , belet door

IIL DBti.

fwaare flormen om de Moluccos in datijii.
jaar te konnen bezeilen, weer na Malac-
ca , by zich hebbende Franfois Scrraan

,

die, die van hem afgedwaalt zynde, on-
dertuflchcn gelegenheid kreeg om zeer
gevaliig Amboina te ontdekken.
Na dezen eerllen ontdekker van Banda

blykt my nergens , dat de Portugeezcn
hier in ettelyke jaaren weer quamen. ,

De naallen aan hem waren Garfias Hen-
rik , en Antoni Brit , welke laatfte als eerfie

Landvoogt na de Moluccos gaande , en
in 't jaar ifii. in 't einde van Februarii
hier aangiercndc , dezen Garfias Henrik ,
die pas voor hem van Greflic , op 't eiland

Java, vertrokken was, al ten anker leg-
gen vond.

In dezen tyd , wanneer de Moluccos
en ook Amboina , twee fchoone land-

yoo";dyen , eerft door de Portugeezcn
ontdekt waren , lag hen ook zeer veel
aan Banda, als een land, daar zy zedert
zeer veel plagten aan te gieren, gelegen j
't geen Rrit ook bewoog, om hier voor
zyn vertrek mede een zuil op te rigten j
dat egter zoo gemakkelyk , als met die
eerfte (die my toefchynt door de Banda-
neezen om verre gehaalt , en 'er toen niet
meer geweeft te zyn } geenzins toeging

;

want de Bandaneezen, zich hier tegen,
met hevige woorden , en daar na met daa-
dclykhedcn aankantcnde , wilden dit ia

't eerft ganfch niet toeftaanj maar nader-
hand , overreed zynde , dat 'er die met
een heel ander oogmerk , als zy zich
verbeeld hadden

,
gezet wierd , hebben

zy het eindelyk tocgelaate. ,;:_.

Hy vertrok in Mey van daar met. een
vloot van 7 fchepen na Ternate , en in

dat zelve jaar verfchcencn ook eenige

Bandaneezen aldaar om nagelen in te

koopen. ,!...',,^.. , ; ,. ,.

;

Na dezen tyd fchyncn de Portugeezcn
zich hier in Banda als kooplieden , die

daar een vafte verblyfplaats hadden , pp-
gehouden te hebben, te meer, dewyl ik

zie, dat AW/j« Alfonfo de Melo 'm 't jaar

if24. vandaar 1 jonken na Ternate zont,
om Antoni Brit , met Almanfor., koning van
Tidore , in oorlog zynde, te onderftcunen.

Ook gierde in 't jaar i fZf . Garftas

Henrik., vervanger vun Anfoni Brit in de
Moluccos, hier aan, ó.\c Martyn Alfonfo
de Mdo , van Brit na Malakka gezonden

,

doch hier aangeloopen , met de Banda-
neezen in oorlog vond \ weshalven hy,
zich by hem voegende, hen tot zyn on-

K geluk

,
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ijiy. feluk, aantaftcdc, alzoo hy wakker klop '

reeg, en zelf gequetft wiert. Hy bleef

daar , tegen zyn dunk , wegens zync

quetfuur nog eenigcn ryd , en kon

niet Voor de maand Mc^' naTernate ver-

trekken.

In 't jaar i f25. tie ik , dat Garftas Hen-

rik, de tweede landvoogt derMoluccos,

Martyn Correa om ontzet na Banda zont

,

alwaar hy, na veel llorm gekomen zyn-

de, Jntoni Brit nog vont, en ook Ma'
nuel- Faucon , zeker hoofdman , daar met

cenigc waaren van Malakka , ten anker

komen zag.

In 't laatft van 't jaar i j-i8. quani Gon-

falvo D'Jzevedo , een vermaard Porcu-

geefch hoofdman , hier van Malakka

over Java ook aan , om den landvoogt

der Moluccos, Menefes, te helpen. Hy
vont hier nog Garftas Hem ik, den voo-

rigen landvoogt , en kort daar na quam
hier uit Ternate Fincent de Fonfeca , met

alle de (lukken en bewyzen ten lallen

van Gar/tas Henrik '

, welkers vaartuig

daarom van Gonfaho lyAzcvedo genomen
wiert.

In 't jaar i f29. zond de landvoogt Me-
•nefei eenen Georgio de Cajlro na Banda om
volk , en andere behoeften j doch te ver-

geefs.
' '' •''•

Daar zyn 'er, die meinen, dat Banda

onder den Portugeéfchen Landvoogt der

Moluccos al zedert 't jaar if2f. en zoo

vewolgens, geftaan zou hebben ; doch
dat ismy al zoo weinig gebleken , als dat,

volgens 't voorgeven van zommige , de

koningen der Moluccos ook over deze

eilanden geheerfcht zouden hebben. Beide

deze zaaken zyn zonder eeni";e de minde
grond verdigtj en hoewel de Jcfuitjar-

rkus lib.l, cdp:\'t. iets 'er af rept, als of
Banda wel eet onder de Moluccos gedaan

zou hebben, gaat dit by my in 'xnïinllen

niet door. ' »
-^'' ^'.''''

/j-';

De Portugeezen hebben hier nu en dan

alleen gehandelt , en wel een fortres,

ihaar, voor zoo veiTe ikweete, qeen op-
permagt gehad, ookplagten zy hier wel

om te vei-veifchen , en water te haaien

,

aan te gieren •, en ontrent Combir , en

Orontattc (by Oforius Dalutatan genaamt)

gemeenelyk ten anker te komen. Een
Blyk hier af is nog lang daar' ni gcweeft

een overblyfzel van een Portugccfchc

^t^ak , hier ontrent gevonden , buiten

het welke men boven klein Walingen
een ouden gedenkfteen ontdekt heeft,

dien de Vittr Bies'wattger , toCn hy zedeit

't jaar 1700. bezitter van datlPcrk was,
wat nader aan ftrand heefir laatcn bren-

gen , endaar na doen zuiveren van de
aarde en vuiligheid,^ waar mede die be-

dekt was. Men vond 'er wel Iccta s op

,

doch die onleésbaa^-, en niet wel te oil-

^crichciden Warcrij hoewel meii dit vpo|
-n>

Xy"::"-J
.ly-! xn*;.'! {Q

A S C H E

een gedenkfteen der Portugeezen gehou- 1599.
denlieeft. Ikheb cgtcr ycmant gefpro-
ken , die my naderhand zeide , daar op
uitgedrukt gezien te hebben , dat zeker
Portugees o-.-ci-fte van een vloot daar be-
graven gcweeft was.

Het is ook zooverre van daar, dat de
Portugeezen mccfters van deze eilanden

gcweeil zouden hebben , dat zy zelf niet

eens (volgens een brief der Heeren xvii.

van den zj**'" Oftober 1623.) wiilen
,

hoe veel de zelve in getal geweeft zyn,
gelyk uit de aangehaalde plaats van Ja?-
ricus , een van hunne befte fchryvers over
de Indifche zaaken, te zien is, daar hy
zegt, dat 'er f waren j 't geen, met onze
voorige befchryving vergeleken zynde,
bevonden zal worden een groote mi^llag

te zyn.

Hoe kng zy hier naderhand zich nog
ophielden , blykt my niet > doch 't is ze-

ker , dat de Bandaneezen hen op zekeren
tyd , om zich over hunne geweldenaaryen

tcwreeken, eensfchielyk overvallen, en
alle dood geflagen hebben , zonder dat zy ,

dan lang na die tyd, hier weer ander volJc

hebben durven zenden j hoewel 'er daar

na, en zelf in onze tyd , weer eenige zyn
gekomen.

Dit berigt van de zaaken der Portu-
geezen m Banda geeft ons zoo veel licht

niet van deze landen, als wy wel uit dp
bedryven der I^lederlanders aldaar bekp-

men zullen.

Na dat de wakkere zeeheld
, Jacoh

Cornelisz vanNek, met 8 fchepen, waar^°^"]^g.

mede hy in 't jaar Ifp8. uitvoer, in No- derhn-

vember eerft met 9 fchepen voor Ban-ders in

tam , en in de volgende maand ook de f
'^ J^^"^

andere daar ter reede gekomen waren , iJ^?^^^'

vertrok hy met 4 fchepen den 1
1"*'" Januari

I j-pp. wccv na het vaderland , laaiende

zyneri onderzeevopgt , Wybrand vatf

Warwyk met" de 4 andere , om 'df, reizq

na de Moluccos te ondernemen', dat hy
den S/**^" Januari , als zeevoogt 'over de

fchepen Amllerdam , Zeeland , Gelderland

en Utrecht, pqvens zynen ondcrzeqvoogt

'^acob van Heemskerk, ook uitvoerde,

Hy quam 'met de zelve den 5^'" Maart

ifpp. in Amboina, van waar den ii"*'"

der zélvcr maand 's namiddags de, fchepen

Zeeland , en Gelderland , na Banda onder

Jacoh iwi Heemskerk gezeik zyn, Zy
kregen deze Eilanden den I4'**f' ontrent

den avond in 't gézigt , quamen 's nachts

by Poclo Soewanggi , by hen, Poclo

Seithan , dapis,, *c DMivels eiland gpri^amt.

j

De loóts, dié zy by'zicji hadden, 'had

hen berigt gegevci\, dap nie^naiit hier qp
durfde korficn, orpi d?it, ha hutijvoorge-

veiq,' de Duivel hier 'woonde,' Wi^aroni

zy , hier ontrent kokende , maar huii beft;

doen, om 'er vQorby te geraken.' "T.tf^èit^

einde nam ook/die loots ecn.iaoiitsluiak
'Kt'.Ki :

.

. -....- ' - • « 4>37n. •
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en gingveor in 'tfchip óp de bak ftaan,

haaiende dat eüand met de haak in fchyn

als na hem toe , om 'er dus ve eer ( zoa hy

zich inbcelde ) vooi by te zyn. Als hy

moede was, lag hy die wel neder, doch

niemant mogt daar aan raaken, voor dat

-zy voorby waren. Indien het wat ftil

twiert, fluitte en fchuifFelde dit manneken
-met zynen mond , om de Duivel van daar

-te lokken, en hem 'er als uit te fluiten.-

^ • Den I
j"'«i zagen zy de eilanden Rhun

•en Ay , en quamen *s avonds op de ordi-

naire Reede van Banda , tuflchen Neira

;en het Hoog Land, ten anker, alwaar

(Zy ten eerllen vcrfcheide praaukens met
'monfters van Nooten , F*oeli en Nagelen,
(•aan boord kregen.
-' t)en K5''«"dito quam 'er een Sjahban-
dar ( of tollenaar ) aan boord , om met
den onderzeevoogc over tol- en anker-

geld te fpreken , 't welk ter waarde van

4 bhaaren Foelie bedongen zynde , zoo
is de Nederlanders hier niet alleen de
-handel, maar ook een huis, om hunne
goederen te bergen , door de Bandanee-

zen toegeftaan , waar na zy den z^^'" dito

hun eerfte koopmanfchap in 't ftedeken

Oitattan, ofOrontatte, aan land gebragt

hebben.

Den 2f
f**" dito voer Heemskerk na Neira,

'daar hy ook een huis huurde , om de

koopmanfchappcn in te bergen , aange-

zien daar meer trek en vertier der goede-

ren, dan wel opOrtattan, was, om dat

daar veel Javaanfche kooplieden , die

grooten handel dreven , woonden.
De verdere dagen van deze maand

wierden by de onzen met koopen enver-

koopen en 't inladen van Nooten en Foelie

befteedj maar den j"'*^" April namen die

van Neira hen hun gewigt af , om dat

zy , volgens 's lands gewoonte , 't ordi-

nair gefchenk aan de Orangkaja's nog
niet gegeven , en dus buiten hun
verlof daar gehandclt hadden. Dierhal-

ven zonden de onzen den Commies van

't fchip Zeeland na hen toe, om dit af te

maaken ^ 't geen met een vereering van

60 ponden Foelie gedaan wierd. Zy wa-
ren deze geheele maand , en een gedeelte

van de volgende, bezig met hunne waa-
ren , beftaande meell in kuitkleederen

,

ryft, porcelynen, fluweelen, damaften,

armozynen, roode lakenen , enz. tegen

Nooten , Foelie en Nagelen , te verrui-

len , betalende voor een bahara Foelie,

wegende 1 00 catti Banda , of fi Hol-
lanuze ponden yder , 60 , voor een ba-

hara Nooten <5 , en voor een bahara

Nagelen 4f R**'", tot 48 Uutvers yder.

Die van Neira waren te dier tyd met
die van het ftedeken Labetakka , op dit

zelve eiland aan de Noordkant gelegen,
in oorlog, een gefchil zedert eenige jaa-

rcn ontllaan , om dat die van Labetakka

K N. a ^s
wel eer verfcheide hoornen in het gebied ijp^
van die v^n Neira om verre gehakt had-
den. :

Den f^^n Juni quamen die van Labe-
takka met 4Coracora*s op de Reede voor
Neira , alwaar zy tegen hen een fcher-

mutzeling begonnen, en eenigen gedood
en gequctll hebben.

Dit bleef niet lang ongewroken , alzoo
die. van Neira , Poelo Ay en Lonthoir

,

den i7'i«"dito na Wayer', een van de
Bondgenooten der Labetak kers, met vyf
.Coracora's, juift opeen tyd, dat die van
Wayer te Labetakka waren, en 's nachts
blyven moeften , gevaaren Zyn , waar door
die van Neira gelegenheid hadden , om
de meeften, die in het ftedeken nog ge-
bleven waren , deerlyk te vermoorden,
en aldus met veel koppen , aan een touw
zamen geregen, in zegenpraal na huis te

keeren. Nadat zy hunnen moed dus aan
een mecnigteWayereezen gekoelt hadden,
rigtten zy nog een ander proelftuk van
wreedheid aan tegen een weerloos vrouw
menlch , door hen als een krygsgevangene
mede gebragt , kappende de zelve zeer
onmenfclielyk midden door , en pron-
kende ettelyke dagen aan een wel trots
met hunne bebloede zabels , om te too-
nen , hoe dapper zy zich in den ftryd te-
gen hunne vyanden gedragen hadden.
Na dat zy lang genoeg met deze af-

gekapte hoofden gepronkt hadden , wier-
den die eindelyk aan een ftok geregen,
voor 't huis des Sjahbandars gebragt , en
op een groote fteen , ftaande onder een
groote boom , niet zonder veel bygeloove
ontrent die fteen, ten toon geftelt, en,
na een uur daar te pryk geftaan te hebben ,
weer afgenomen, in een witte kattoenc
doek gewonden , in een fchotel gelegt,
ter aaide befteld , en over de zelve , vol-

gens hunne wyze, veel wierook gebrand.
Na dat de onderzeevoogt heemskerk

met de Orangkaja's van Banda het noo-
dige aldaar verrigt, en den i<*«°Juli alles

j^^ ^^^^^
met hen befproken had , heeft hy van de van hen
zelve invriendfchap affcheid genomen enln'er met

20 van zyn volk, met eenige koopman- "^^<^""

fchapen en geld , by de Bandaneezen ge-
^*

l.iaten , om ondertusfchen daar Foelie en
Nooten, tegen dat 'er weer Ichcpen uit

Holland komen zouden , op te koopen.
Deze heeft hy aan de zelve niet alleen

zeer crnftig aanbevolen } maar aan deze
Orangkaja's ook eenige fraajigheden ver-

eert , op dat zy hen te beter mogten
handelen , gelyk zy beloofden te doen ,

waar op hy met zyn 2 fchcpen den
f"**"

Tulivan daar verzeilde, en in 't vaderland

in April i6oo. aangeland is.

Na dezen tyd zyn herwaarts door den
zeevoogt Comelis Matelief verfcheide en-»

kele fchcpen, als Delft, in Maart 1607.

met den opperkoopman Paulut van SolU
K X de

woon
en.
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i6o$.- 1 '-de Vercèhig4öProvinticn , Eiiasmus , Cey-

-lon , Tervefei'-, enmecr andetböir in 't zelve

jaar gezonden ; maar geheel andere voor-

-n^allen hebben ÓG onzen ihtórtAVCc jaaren

daar na geh*dï'> < -> .'-lu^f J-if s:--a:.i

-" De -Lcctöésfi'"'PittörM^iihiitfz . Ferhé-

wn den 2;ift"^G)eccfnber;iöd7^.v met een

vloot van 1 5 fchepen uÜgeaeilt , en den
c^^den Februari ^i6o<?., n;;! 'cverrigten van

fVerièheidc aaaken opi der. iMalaDaarfdie

fcuft, te DjehoF, Arsjier», -enz:, voor

Bantam ,- met de fchepen 'Hollandia , Mid-
delburg, deiGeuniecrde Provinciën, Deift',

Rotterdam , Amlterdam , Hoöro, Zeelrfri-

dia, 'tjagtide Paauw, Qn öin veroverde

prys, .vèdchefaen zvndc^ üs: Hy met eén

gedeelte ivah deüe vloot ^'teijwyl de ori-

uerzeevoogc ,;

i

FraKfow Ihtttert , met de

fchepen Middelburg ^ /Amlteixlam , de

Pierer -Paauw, ca deHoope,^ Vjaa de Moluccös
Willemfz igaan' zoude) ;dcn if

''^^
<! dito Van daar na

Verhoe- 3ahda güzeirlt^ en den 8-^^Aipril, met 6

'Tjanr"
fchepen,; te weten , Hojlandiu, de Ge-

1609. unieerde Provintien , Delfr,.. Zeelandia,

Rotterdam 5 Hoorn , voor:Neira ten anker

gekomen, vindende daarrOpk 5^ fchepen

van ficn zeevoogt vati Caarden , te we-
ten, Banday Pattana, en 'tjagt de Een-

En de dngt, neveusccn fchip der^Engellchen,
Engel- Heftor !gcnaamt:,-..(die'er toen ai begon-

j.|.jt5
nentekoiiien)-opdeReéde, welk laatfte

medehierfchip den onzen in 't koopen der foece-

ryenveel nadeel deed, alzoo zy voor een

bhaar Nooten ^ ie vooiien voor p Rden

ingekogt:, ', nu. ir.R^"* geven moeiten,

wcshalven Verhoeven goedvond tegens de-

7en Engelsman zoodanig i^ kladden , dat

hy het onmpgelyk tegen' hen gaande kon
houden.i • • ii. .. ;:.. -

- Deze Engelsman had, hier. en daar, op

de eilanden vafi Ay ^ Rhun , enz. eenigc

^'an zyn volk'jgelcgE j maar iViert door

dezen kladhaodel van onzen zeevoogt ge->

noodzaakt de zelve aloramei te lichten

,

verzoekende wyders zyne hulpe tegen de

jf.^g ./ Bandaneezen , zoo zy iets tcgeohem,
*ai.i (7 , of de zynen, beginnen wilden.

Jr-Ti i
•

1 !. ,l3e Bandancczen , buiten gewoonte zoo

./ '. ".voel fchepen der Nederlanders op hunne
Reede ziende , konden ten eerllen wel
begryperi , dat dit niet buiten eenigcn

toeleg gefchiedc i en wanneer zy by den

anderen hier ovpr beraadilaagden , waren

die "van Lonthoir van advys, dat dit ger

fchiede , ofom een nieuw Forr op Neira te

leggen , of om zekere moord , voor dezen

aan eenige" Hollanders (zoo men voor-

gaf ) dooir de Caftiliaanen gcpleegt , te

wrcckcn, aan Welke hoewel zy geen deel

hadden, 200 fchcen 'tegtcr dat zy deze

of gene zyde,.'tzy van de Spaanjiurdcn

,

'tzy van de Nederlanders, zoudendienen
te kiezen , zoo dat daar te dier tyd ook
nog Cafbliïianen fchvncn gcweeil te zyn.

5 Dit gaf, fchóon de Bandaneezen tot die
5'j

,t-yd toe Jiltijfd; in-;ew ^^egf goed v€tftand i6oObv.

;raét de N.édie^'laodQis,, en,jV€>|gens jjumje
^•*

eigene bekcotcnip., in allc;/fi^ivAlchap g^
löefc hadden\j onder hen ggeli l^leine op>-

fchud^ing.,. xoo dat alle • i1a(^hp meer ajs

iooo Bandauepzpo rondom de jLogic der
' Nederlanders, waakten , ,

. I^ehalvcn d4t

hun heyloos voornamen,, liqrii reeds zoo
.yeric gebiagt had» om vrppwen , kin-

dpren, en goederen, vöpr af,Da 't ge-
bergte te zéoden , om daar mede , als

Jjunnen aanüagtegen de Nederlanders eens

uitberlten .Z,ou, .niet belemmert te zyn.,

Terwyl dim Verhoeien hier )ag , ^uam
doH io'*'="jAppl ,'t,fchip de gi;.QQte Zon;,

,en den i4'?5".Qeiki ',t jf^t de?^, Arwt , jen

de Valk met den koopman Jatohde BitUit\-^

ifan de kuit ChcH(pmandel,y ibier op de

.Reede. , , r:<KJ i-;: ^...luüoJ 'lo 1 •!:.•!>

: Ondertuffchep maakten dis,VUn. Neira
zich op de Zj W^ellhoek viini -'t eiland'^

tegen over dqGoenong Api , ,-;dfiar w^l
etjr het Portugees kafteel was^jiterk, en
zonden dcn.i i»^^",gezanten aan den zee-

voogt , met. ycro;itfchuldiging , van dat

.3y zich metden anderen nog niet beraad-

ijaagt haddqn ,, .Vermits hunne, bondge-
nooten, dié zy .tpgens aanltaande Woens'-
dag verwagcten , nog niet gekomen
waren » hoewel, ^y dit oi» geen andere

reden voorwendden , dan om tyd te wiri^

nen , en zich ondertullchen npg ilerket

te maaken , hoewel hunne veiUngskensj

euj paggers , van weinig belang ;waien.

y.y wiilen ook te zeggen ) dat zeker

Dato^ by hen als. een Heilig geiferd, hen
voorzegt had, dat inde laacere tyden een

wit volk met veel fchepenby hen komen,
en hun eiland , en de verdere landen daar

ontrent, vermeelleren zou , welke tyd zy
vreesden nu gekomen, en dus die voor-

zegging by hun komll vervult te zyn,
jyaar tegen zy egter,

, zoo veel mogelyk
wai, waakèn wilden.

Den 19''='» dito; voer de zeevoogt Ver-

boeven met zynen Breeden Raad, en ifo
foldaaten en Matroozen , na Lonthoir,

alwaar hy van alle de Orangkaja's der

eilanden van Banda verwagt wiert , om
over het maaken van een kalleel op Neira
te fpreken.

Na dat hy aan land getreden was,
ftelde hy ecrft zyn volk in ordre , en wiert

van de Orangkaja's zeer wel (zoo het

uiterlyk geleek) ontfangen. ^en ging

daar op, volgens 'sLands wyije, in een

ronden kring zitten , endaar na vertoonde

de zeevoogt den laftbrief, hem van zyn

Hoogheid , den Heer Prince van Orangie

,

en de Heeren Bcvvindhebberen , tot het

leggen van een kafteel op Neira , mede-
gegeven. Hy lag in een grootc zilverc

fchaale, en was in 't Portugeefch gefch re-

ven , 't geen hen in 't Maleits vertaalt

wiert} maar dit voorftel fclieen hen zeer

on-
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De Ban-

daneezen

ftaan Ver-

hoeven
't leggen

ran een

Kalteel

op Neira

toe.

onaangenaam te zyo j. weghalvfn -^iy <}»*?)

dagen yitilel ; verzogte^ , om. zichjiader

te bedenk^,,, en met rQalk,ander!en daar

over J3e,fi4dp)egen ,
. om den zeevoogt.^VfUife

antwQÓr§;ie konnen geyep. :...'.'
'

P'erhoeven, dit niecwel, konnen^ev/^^^

tpren,,- IJ:on)f-hea dit- toe, ,en verl!r«)lqinet

e zynen,\veer na boord. . ii„-.:.V

' Den af^^" dito 's. nachts guam^fj-, (jej'

t)rangkaja's aan 't fchip, van
,

prizen . ^e^
vpbgt, v^v:foekende nog, drie ander^,j4ar)

^enuititei, om bera^ j;c.neme«j> -tig^».

hén afgefla,oen wiert, waar op wy^ ija,

eeni^ gefcbillen , het c^ns geworden,^yn

,

6m daar -^eg Fort te ^ leggen , alzoD f/y;

dochyelzagen, dat.men hen andersdaar

toe gedwöugen zou hebben , aangezien;

het jcl^p, de Zon alre^^e om den hppk-

Yfin HieJrp^igx ond(^ ^i}d was^ gaan leg-'

g^^, waarbv zich de, nyèe jagten, by
de mfnlle onwilligheid dei Bandaneezen j

gcvoegt zouden hebbeq..: . ,,,;

-De zecvop^t , het nu^us,verre op;;^^

t'emakkelykè vvyze gebragc hebbende, ^s

en 14^*^^ üjto rri^t zyucn Breoden Raad
ria Neira gevaiiren, .opa da^i- een bequame
plaats löt het leggen vjin een nicuiive

velling .afr|;e zien y 't wplk verrigt zyur

5? , i^ ^y, jmet dien Raa^, neven? .jrpo

gewapende.mannen j den zj-ften weer^ n^
land geva.iren , om dit werk te begifl^

nen. Hy ;i^o^d j' by zyii komft
,;

het- lle-

geken v.etlaaren , en de inwoonders geheel
qS de andere kant van dit eiland geviugr i,

dat hem, zeer wel quam,, om veijblyf-

plaatzen. voor zvn krygsvolk van de, Ie-

dige huizen te maaken ; ook gaf hy laili

dat yder in zyn quartier bad te blyven,

en zich.. niet te verdoucen eenige Itroot

peryen aaij. te regteii ,...of clen inlander

eenig nadeel in zyné bofTchen ofte.vrug-

ten te doen.

. Men ging dan aan den. arbeid , ^ct
Jict omkappen der boomen , die hen iti

de weg ftonden j doch als men dit nu
tot den 5'^'=" Mey gedaan had , bevont

men den arbeid en koften grooter, dan
linen gedagt had , en voor al den grond
zoo bcquaam niet , ak behoorde, weshal-

ven dczeevoogt met zynen Raad goed
vond hiervan af teftappen, en liever het

oude kaftecl , voorheen door de Portu-

geezendiior gelegt, weer op re maaken,
i?fli,té, verbeteren , alzoo Jaar reets een

toedé hegte muur rondom , de grond
eer goed, en verder niet veel aan te doen
was , dan twee land- en twee zeepun-
ten , of bolwerken , 'er by te maaken

,

gclyk zy in korte tyd gedaan, en dus dit

Kalteel tén naailen by zoo volkomen , als

men 'tin 't 2de deel van 't begin en voort-
gang der E. Maatlchappy , fui. fi. in

^«-^ofpe«j Reize afgebeeld zien kah, in

flaat gebragt , en Naflau gcnoemt hebben

,

waar by in kater tyden , toe meerder ver-

r.'jfT

fterking , .
pgs l>uiten de, W^-j öeh water. 1609:

pas aan^dp zeekant geliegr^is, •

, ij.o.i,

I
Den i,f^"''fduo vevjrftkiiQïfchipiPattana

met eenige Nootef)),,ri»i-^3!iclibhap van
't jagtde.yaJjliY na.Atpboip|jy.di-dco i.7<*«n

zond ^en.vplgeHs i;eiolHyö..twce Leden
lü.': 4en Raadf,.; pmitóei denéahdaneezen
in der,mii?ö§,

. zoo wegei,^ den . handel i
als wegens het herbou.'^en Man een nieuwe
lo^gie, te.fprekcj^, ^^.:%y,%i^h,, volgens
het. fchryyen van^»i#oö'f Hft^en dapper
^gei>/ftfldei].,^.- ,. ,...,^ r!s,.v',;I .,..
Den J.A'''='ï:,ditq'M7ben ^le^vAxi Neira'i

neyeiis, d£,:)ndci;e,Baix4a^pï:en ,: eéniee
uit den hunnen tot den zeevoogt gezon-
den ,• verzoekende ty*^, eij p^tatze ^ om
een nader verUi,nte;us wi?gpns. de prys der
Ipeceryeii niet jflaalkand^ren, tp.maaken>
vermits zy genegen waren die alleen aan
deNederbrjdps tp IcTei^-ii'.ook verzóf^-'

, j

ten zy
,

tp
,
gqlyk

, tot 'hunne verzekering -om^^
eenige 'gyzelaars , waiar'-tofi de opper* • ' s'f'eb

koopman, .y-mde Moh^-^r.iKv^ns Nieolaas-'''''^^'^
dej'^ijcb(;r,.^ <^ie .op.ïjJejri^-jHrig.gcLegeQ

'"^^ ^^'

^^"^ v.e" *J? Maleitfchfi,f;jalrjse^ .wel wtr*
lïond, gekoren zyr^ ,rr,Srfo( -Vr' r :

•-.'

De pla;its ,der fzamenkomfi wiert ceri

musqujecfclioot buiten
. Jiet

, ;Nederlands
quartier,, ,op 't ftrand óiider een grooten
boom , - m^ de Opftzydp van Neira , of
daar nuj het Manggas-böfeh is, met be-
fprek vap pa de middag daai^ te zullen
verfchynen, beftemt., ,^-

,

,
,f. .

;

Den zecfvpogc" FurbfSezieft ^mpt zynen
ganft.h£n Rjaad , niest qualads Yenaóedende^
IS met den. zelven op den ge'ltijlden tyd,
ter beftepder plaats, veitchenen, voorr
zigtighcids halven egter ce/i -troep folda*

ten onder -den hoofdman Croonenbiirg

medegenomen hebbende, die hy ten eer-
Iten ook in ordre llellen liet.

Hy vond daar nog geenen der Banda-
fche Grooten, weshalven zy hen metge-
dult onder dien grooten boom zaten at te

wagtenj maar vermits dit wat lang duur-
de , heeft de zeevoogt eenen jJdriaan

Ilfevier , die, alzoo hy lang op Djohor
gelegen had, de Maleytfche taal verifont

,

gezonden , om hen te doen weten , dat
hy met zynen Raad hen daar al eenigen
tyd gewagt had.

Iljevier, by hen gekomen zynde, zag
zich ten eerllen van een grooten trop
Orangkaja's , die hem te gemoet quamen ,
omringt, tegen welken zy zeiden , dat

zydaar al oyer lange zouden geweeft zyn,
doch dat zy voor dat krygsvolk en de
musquettiers , die zy daar zoo gvfchaard
zagen , bevreelt waren , en dierhalven

den zeevoogt verzogten , dat hy een wei-
nig van de niusquctticrs af, en wat nader
aan het bofch geliefde te komen , en het
geweer af te leggen , om daar hunne za-

mcnfpraak te beginnen.

re; hoeven , met de zynen geen quaad
K } ter
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1C09. ter wereld vrcczencïc, ftond hun verzoek

gulhertig toe, én ging met de Leden

van zynen Rkad zeer geruft en' tonder

geweer daar herten, laatende zyn krygs-

voik ter plaatze , daar zy in reijen en

gekderen geftelt ' waven , blyVen , te

meer , alzoo zy beloofden- obk 7,oridcr

geweer te komen ; maar zoo ras had-

den die fchdrtien en verraadèrlche Orang-

k-ijen hen dus, Wónder eenig krygsvolk,

en zoo na by 'ibofch, nitt vernomen

,

of zy hebben hun geweer , dar met

fteenen daar al van 's nachts té vooren

bedekt lag v opgevat, en hen ten eerden

omcingeld.

De eerlte V4n de Nederlanders ,' die dit

merkte , was ecne Jan de Bruyn , die ter-

llond riep, Heer zeevoogt j wy zynver-

raaden. uiu i:tjii:-/ :^^y:<•
-^^ y ' • '

Doch rf>v&orj(?»ditfn'édc,docTi te laat, ver-

vet moor- nomen hebbende, riep om zyn geweer,
den hem, en volk j doch dit woord was naaulyks

uitgefproken , of had ook al 2. of 5 won-
den, en wiert , nevens de meefte, die

daar met hem gekomen waren, jainmer-

lyk van die fchelmen vermoord.

( De foldaaten , die op 't llrand waren
blyven ftaan , een yffelyk gefïhreeuw , dan

eens vzn geweer, geweer, dan van moord,

'Mrraad, tnfnannenbelp, help, hoorende,

Ichoten ten eerften wel toe , en bragten

veel van die fchelmen , tot den avond toe

vegtendc, om hals > maar de meeften ont-

quamen het in 't bofch , en namen na

zons ondergang de vlugt na hunne vallig-

hcden , die zy van tyd tot tyd ontrent

het ftedeken Ratoe , daar digt by leg-

gende, gemaakt hadden.

Zoo ras men geen vyand meer vernam

,

ging. men de dooden , en gcquetften op-

zoeken. Men vont den zeevoogt zonder

hoofd , en met ip wonden deerlyk aan

zyn einde gebragt.

Jacobvan Groenewegen , opperkoopman

op 'tfchip Delft, was mede hoofdeloos,

buiten welken men ook Jan de Bruyn,

Adriaan Ilfeviei' , en nog z6 anderen

,

droevig vermoord hier en daar leggen

vond, met welke lyken de onzen, aizoo

hier voor eerft niet anders te doen viel

,

weer na hun quartier trokken , dat zy dien

nacht wel bezctteden , om van die verraa-

ders niet overvallen te worden.

Den i^**«" dito trokken de Nederlan-

ders met vier compagnien foldaten door

het eiland , om hunne verdere dooden al-

omme op te zoeken.

Op 't llrand gekomen zynde, vonden zy

Jan de Molre , opperkoopman op 't fchip

Sc Geünieerde Provintien, tnNicolaas de

Viffcher, nevens twee jongens , en ver-

fcheide anderen van hun volk , niet verre

van dit ftedeken Ratoe, mede vermoord
leggen , die zy , om het ftcrk werpen

met werpfpiczcn en hafagaycn der Ban-

darièzèn, niet konden mede nemen, ge- 1609.

noqdzaikt zvndc hiet verlies van een lol-

daaty dié zich meeiler van die lyken zogt
fé maalicn , nlhuh quartier af te trekken

,

wy hadden hiér'^H (of zoo andere wil-

lert'4i(*') inirineti Vérlooren.

"Me(ï' begroef dén zeevoogt ^'^erhoeven
^

Jacob van Groenewegcn , cri Jan de Bruyn y i

inj eéii graf, vöór hen in 't kafteel Nailau
gemaakt, over Welke, volgens krygsge-
bruik , drie kanonfchooteih van yder Ichip y

en drie ehargien met musquètttry
, ge-

davin wierden? '•"'
< '''H'"' ^;' jlj^r ,,

' Men vont ook'goèd Simmymfz 'Hoen,

tot de wccrkoipft \*an den onderzeevoogt

FfHn(ois TVinert], 'als zeevoogt té er-

kennen , en'vërïché^dé andere veranderin-

gen met 't aaHftelïen van nieuwe bedien-

den te ii'aaken, om de opene plar.tzen op
de fchepen , en in dei> Raad , te, vervul-

len. '-^ •'';-•: ';-'--'-t^ '-'>!':

Up dezen zejven dag zonden die van
Orontatte een van onze pofthoudere.

Wouter van den^ Endfn genaamt , tot de

onzen op Neira , zich vcron; fchuldigcndc

van a.;n deze moord geen deel gehad te

hebben. Dierhalvcn verzogten zv met
ons, gelyk bevoorens , invrede tele\en,

belovende de onzen, die by hen waren,

tegen die van Neira te zullen befcher-

rtien.

Maar hoe onfchuldig zy waren , is uit

een nadere boodfchap van dezen van den

Enden, nog op dien zelven dag aandeon-
zaï op Neira gedaan, klaar af tenemtti,

aangezien zy lieten weten, dat de onzen

het kafteel aanftonts afbreken , met hun
krygsvolk vertrekken , en maar eenigc

kooplieden , om met hen te handelen , en

te koopmanfchappen , daar haten , of dat

zy hen anders als vyanden mede aantaften ,

zich met de andere Bandanezen tegen hen

vereenigen , en alle de Hollanders , op
Orontatte , op Poelo Ay , en op Poelo

Rhun leggende, doodflaan zouden , op
al het welke de zeevoogt Hoen, met zy-

nen breeden Raad , geen ander antwoord

gaf, dan dit zy niet genegen waren zulks

te doen , een boodfchap , die deze van den

Enden hen niet brengen dorft , om zich

zelven , en de verdere Hollanders, die

nog by de Bandanezen waren , in geen

levensgevaar moedwillig te brengen.

Men vernam in dezen nacht tot drie

maaien toe een fwaar geroep en getier,

als of het onder de Bandanezen alium

was y maar daar volgde niets op.

Den 14'*«'» Mey quam van eten Enden,

uit laft van die van Oronttatte , verzeld

van twee Oranekaja's , en een Lonthoi.rze

(laaf, met geld en fchoone woorden hier

toe ' ewogen , weder by de onzen op

Neira in de logie, alwaar zy welkom ge-

hceten wierden j maar men vont onder-

tuflchen goed , die Orangkaja's met
hun-

n
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i7op. hunnen flaaf gevangen te houden j waar

over zy zeer verwondert waren , alzoo

Zy niet beter wiften, mogelyk door van

den Enden dit wys gemaalct , of wy
hadden befloten het kalleel te vcrlaaten,

en met de fchepen, en 't krygsvolk , te

vertrekken , laatende daar maar eenige

lieden om den handel met hen
(
gelyk zy

verzogt hadden) te dryven.

Men zont dezen flaaf met een brief na

Lonthoir, waar in verzogt wierd , dat

zy ons volk in vryheid wilden Hellen, of

dit men , indien zy dit nalieten , hunne
gevange twee Orangkaja's ophangen zou.

Zy bcquamen geen antwoord > maar
Verdere

j^i-ggen ^^^ i^'^en dito van Lonthoir ty-

aan je ding , dat de Lonthoirezen , onzen koop-

onzenge-man aldaar, DirkPieterfz genaamt, niet

pleegt, tegenftaande hy ziek was, cnCornelis van

den Enden .^ adfillent, jammelyk omge-
bragt hadden.

Dit fchendig bedryf was oorzaak, dat

de zeevoogt Hoen , met zynen Raad,
goedvond de bloedvlag van alle de fche-

pen te laatcn waajen , en alle de Banda-

nezen den openbaaren oorlog daar by te

yerklaaren.

Zy befchoten daar op die van Lonthoir

zeer llerk , en kregen een praauw , waar

af 't volk overboord gefprongcn , en het

ontfwomipen was.

Den }o'*'=<' dito deed men eei) togt met
boots en chaloepen rondom het eiland

Neira , verbrandende .al de; ; vaartuigen

der Bandanezen , die zy, vonden , waar
onder twee nieuwe jonken , die nog op
itapel ftonden.

Den j I ""» dito befloot raen , de nieuwe

fterkteo,:die door den regen inllortten, met
paalwerk te omheyen , en te bcfchoejen,

Den ift*^» Junii zont men 't jagt den-

Arent naaAoxboina enTcrnate, om ken-

nis te gev.cn van die bedroefde moord,
door de Bandanezen aan zoo veel wak-
kere mannen op zulken . .fcbdroagtigen

wyze bedreven. .,.'A -w; .:.' 'r- : .

Den 3^=" dito waavfchouwde ons een

Chinees van Celamme, dat de Bandane-

zen eenen aanflag op onze chaloepen en

boots hadden, waar voor men zich der-

halven"", zoo. veel mogelyk was, wagttc.

Men was nog dagelyfe met alle man
bezig, om; het weinige., dat nog aan

't kafteel ontbralc , te voltoyen , en het

aldus in een volkomen ftaat van tegeii'

W£er te brengen.

:De twee gevangen Orangkaja's had
men. op 't.fchip Hollandia wel in de
boejen gezet > maar zy, middel gevon-
den hebt)endé, om die in Hukken tebre-
ken , waren overboord gcfprongen, en
na, land gefvvomraen.
Den lodia^tp zag men een jonk in

zee, waar op men drie chaloepen , en
cenigc boots , uitzond , een van welke

de zelve onderhaalde. Een der onzen i6of. :

overgcfprongen zynde wiert aanftonts met
een kris doodgelteken , waar op de on-
zen alles doodiloegen , en de rell der in-
landers, die beneden gevlugt , en niet ge-
negen waren zich over te geven, op ic
na , die om lyfsgena baden , met vaar-
tuig , en lading , in ryft

, porcelyn , enz.
bellaandc, verbrand hebben j naderhand
bevindende , dat het een vaartuig van
Greffic , op Java , was.

Den zz"'-'" dito vertrok 't fchip Banda

,

met Nooten en Foelie volladen na 't Va-
derland-

Den ^^«"Juli heeft men met alle de
chaloepen , boots , en met de meefte fol- Labetak-
daten , het Hedeken Labetakka ftormen- ka ver-

derhand ingenomen. De Bandanezen °^^^-

namen de vlugt in 't bofch , en lieten al-

les voor ons volk ten proy , die daar
fraajen buit , en onder anderen 14 bas-

zen , die men na 't kafteel bragt , von-
den.

Dit had ons geen een man gekoft

,

maar de zeevoogt Hoen , en 3 of 4 ande-
ren , waren gequetft.

Den 26"=" dito was men met diergely*

ken aanllag op Celamme bezig, ora hunne
vaartuigen aldaar ook te vernielen j doch
men vont 'er niet , dan eenige kleine

praauwen.' .' '

Menha;dQndertuflcheD,alloo 't kafteel ^^ „
nu voltooid was , goedgevonden om de je Bitter

Heer Jncob de Bitter , van Haarlem-, cora- eerfte

mies op 't Ichip Hollandia , als eerften ^^nd-

Gouverneur van 't kafteel, aan teftellen.^g"St

Dezen. Heer nu , bevelhebber van het

volk, dat na Celamme gegaan was,
mcinde, dat men het daar byniet laaten,

maar Celamtoe zelf aantalten en verrast

zen moeft. ;

Hy deed het ook, hoewel met eenige

tegenfpoed : want, die van Orontatte erl -

1

Lonthoir dit vernomen , en hep hulp- Ma'^-i

troepen gezonden hebbende , vont hy ., „
daar meer tegenllandy. jdan. hy gedagc .,.

4^''';-.

.

had , zoo dat hy , alzoo; het daar over.al

fteil , en kort onder 'r gebergte isi y ge-
noodzaakt waS' met de zyrien na de- chasi

loepen en boots, met verlies- van 9 monK
ncn , en 70 gequetllen: , . af te trekkeni

Hy zelfwas, mede door.hét dik van zy^cé^a^^^
been gefchoren, behalvendat zynilieurc- geklopt

nant, vaandrig,, fergeant,. eixmecr ao-word.

derc zoodanig toegeftslt waren,' dat het

hen gerandendWfSj.zich-weer.na Nöira
te begeven. •'t .-..' -liji'-ir: ;^ .': -.ir- (;•:>

Den 8,. p ^en io''"»'Augufti deden dd
Bandanezjen,.. wel ziende, dac deNedeiJ*

landcrs befloten hadden; zich 4aar vaft tb -*^^;

maaken, hun uiterfte beft,' om' vrede tb
„^J^'^f,^,-

bekomen , 'tgeen doon 'traver en weder '.<>'.'. .

gaan van zekere Maoaflaar^: die veel' be*

wind onder hen had , eindblyk zoo verre

gebragc . wicrd
.
, dat Henrik van Jki§:t^

die

amme

-WlKlti
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1609. die hier voor dezen als opperkoopman
gelegen had , afgevaardigt wiert , om
met dien MacafTaar na 't fchip Zcelandia

,

dat voor Lonthoir op de brandwagt lag

,

te vaaicn , om van daar ter huiver

wegen nader met die van Lonthoir te

Tprcken.

Den ii'*=ndito wicrt dit zoo verre be-

vordert , dat de zeevoogt Hoen , met de

Leden van den Raad , alzoo hen geen

verdere moeite diende , den Bandanezcn
deden zeggen , dat zy genegen waren

,

vrede met hen te maaken , waar toe hy
Hemik van Bergcl^ en Jdriaan van der Dus-

fen , nevens dien Macafiaar na Lonthoir

gezonden heeft, met laft van daags daar

aan op 't (chip Zeelandia ten dien einde

te komen.
Den iz'i«"dito vervoegde zich de Heer

/7öe» met zynen Raad aan dat fchip, ha-

tende de witte vlag waajen , waar op de

Macaflaar, en, na dat ny eens na Land
gcvaaren was , ook eenige Orangkaja's

Vrede a^n boord verfchenen , hoewel de vrede

tuflchen niet , voor den 1
5'^"' dito ,

getroffen wiert

,

ons en de
{jy welke de Bandanezen zich ook ver-

len tp*^ bonden hadden de Foelie en de Nootcn

Toor- aan geen andere, dan alleen aan de Ne-
waarden derlanders , tot een zekere gefielde prys

,

gemaakt, jg zullen leveren.

Men had ook uitdrukkelyk bedongen

,

dat alle jonken, van buiten komende,
gehouden zouden zyn onder het kafteel

te komen leggen , en dat niemant , buiten

rerlof van oen Landvoogt , op 't eiland

V f Neira zou komen woonen } waar op
Ö^ dan den i^"**» dito de vrye handel , als

bevoorens , zynen voortgang nam , zoo

dat de Bandanezcn nu weer Nootcn en

Foelie in overvloed na 't kalleel bragten

,

en aan de onzen leverden.

Dood de» Op dezen zelvcn dag ItierfdeLandvoogt
Land Jacob de Bitter ^vau zyn wonde, die hy
voogu. yQQ^ Celamme ontfangen had , en den

„ ., I f"**"
dito is in zyn plaats de Heer Hemik

varT^Ber- ^<^" Bergel als Landvoogt , en als zyn

gel twee- twccde Willem van der Voort ^ aangcftelt.

de Land- Vermits nu alles hier weder in ruil was

,

voogt.^ befloot men den ly'''^" dat de zeevoogt

- Sj^' met de fchepenHollandia, de Geünieerde

Provinticn en Delft, den ip'^'" dito naar

'Amboina en Ternate vertrekken, cnZcc-
/' landia na Grcffic en Bantam , doch dat

'i.w , Rotterdam en Hoorn daar blyven zouden

,

om haarq lading in te nemen.

„•Na dat nu deze fcliepen; vertrokken,

en die i gemelde daar maar waren ge-

blcvcri'
,' ütircn/de trouwlooze Banda-

nezen weder ftputcr geworden^ en had-
De vrede ^^ 2Jch ^. .toccll door een Engelsman

{J,q"^qo,
daar toe aangiJzd:-^ ;dic ondeu Ceram

deBanda-tch anker lag ,, en de Nootcn en Foelie

rezen ge- door zyavolki* • dat hy op Poelo Ay en
brpkcn, Poelo Rhün had , opkoopen liet, ook

ycrilout , ooi. de .onzen vycdcr den oorlog

•ai!'

aan te doen , welke tyding de onze van i^ij,

die z fchepen lantft van daar gekomen,
tot hun leedwezen , in Julii i(5io. op
Grcflic , na dat zy daar al een maand ge-
legen hadden, eerft vernamen.
Ook quiun dit Engclfch fchip , van

fchippcr Da^jid iMiddelton^yNcXk tweederde
met Foelie en een derde met Nooten ge-
laden was, den i

S"*^" Oftober in 't zelve

jaar voorBuntam ten anker, beveiligen-

de , even als het jagt de Griffioen den
ii'^<=" September mede gedaan had , dat
de onzen met die van Baiida nog in oorlog
waren , en dat de laatlle nu wel weer
vrede zogten , maar dat de Nederlanders
daar geenzins toe verilaan wilden.

Eer de Griffioen uit Banda vertrok,

merkte 't volk van die bodem, dat zeker

fwart hun kabel tragtte af te hakken,
welken zy gevangen kregen , en aan de
boegfpriet ophingen.

Zedert hadden de onzen geduurig oor-

log met de Bandanezen , weshalvcn zy
van tyd tot tyd een valt befluit namen,
om hen , zoo ras zy een genoegzaam getal

fchepen uit 't vaderland bekomen zouden
hebben, eensmet cinll a.an te tallen, ea
dat ganfch neit uit te roejen.

Dit liep egter nog al eenige jaaren aan , .- „
tot dat eindelyk de tweede oppcrland- Keynft^"
voogt van Indien , écWcGX Gcrard Reynft ^komx. in

met een aanzienelyk vloot,' in Junii 161 j. 't jaar

uit Texel in zee geloopen, en 1614. be- ''^'S' "*

houden in Indien , en voor Bantam geko- q^, },e*n

men zyndc
,

goed vond met de zelve in daar over

de maand December naar Banda re ver- te ftra^-

trckken, om dit groote werk van wraak ^'^"*

over zoo veel bedrevene trouvvloosheden

der Bandanezcn met ernft te gaan uitvoe-

ren.

Terwyl hy voor Japara óp de Reede
lag

,
quam daar het fchip Nalliu met den

opperkoopman Pieter van den Broek , van

Antwerpen , die met hem uitgezeilt,

maar ondertuflchen na 't Roode Mcir,

en 't gelukkig Arabien geweell w;\s, om
den handel d.iar op te regten , welken
zyn Ed: na den koning van Boeton zont

,

mee lad om van daar in Amboina , of

Banda, weder by hem te komen.
By zyn koinll den ö***^" April i(5if. in

Amboina bevont hy , dat de Heer Rcynji

al na Banda vertrokken was; weshalvcn

hy zyn Edelh'' den j^^^ dito volgde , en

nog die zelve dag voor Neira op de Reede

gekomen is , alwaar hy den oppcrland-

voógt met een vloot van 1 1 fchepai vont

,

die nu met 't fchip Nallau nog verllcrkc

wicrd. ; :

..Den 14''*'? Mey zone de opperland-

voogt 't fchip Naflau, nevens 3 jagten,'

iEolus , Ncptunus en de Morgcnllar,

mitsg-.idcrsz' fregatten, i chalocp, en 10

wclgcmonteeröe boots •, na Pock) Ay

,

mee laft laa dcaHccr y.'w» d^r Dufjhi , en

den
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Poelo Ay
door ons

onder van

der Dus-

fen ver-

overt.

Doch
fchande-

!yk ver-

looren.

ï^'J» den opperkoopman van den Broek , om
d.u eiland in te nemen, hen poolbldaten,

of macroozen , ten dccle Hollanders, ten

deeleJapanders , mcdegevende.
Na dat de Heer Jdriaan van der Duffen ,

die 't opperbevel over deze onderneming
had , ontrent Poelo Ay gekomen was,
zette hy hetdigt onder het fort der Ban-
danezen , deed zyn volk ten eerlïen lan-

den , en met zoo veel dapperheid op de
verting aanvallen , dat zy , na een half

uur vegtens, een bolwerk aan de water-

kant inkregen, na dat zy deBandanezen
bevoorens al uit de loopgraven hadden
doen wyken. De Japanders waren 'er

met hunne vaandels eerft boven op geko-

men , en daar na de onzen , die hen

dwongen de vefting te vcrlaaren , en na
'daag gebergte ("hoewePer maar weinig

heuvelkens zyn) en in het bofchdevlugt
te nemen.
De Hollanders , op deze fpoedige ver-

overing nu meinende alles hier meerter te

zyn , begaven zich wat te fchielyk tot

ruft, 't geen deBandanezen waarnemen-
de , zyn zy met een nieuwen moed weder

aangevallen, en hebben de vefting van de

landzyde , daar zy open lag (hebbende
aan de zeekant maar een muur van aflny-

ding) zonder flag 'of ftoot niet alleen

•weder ingenomen, maar , door 't in brand-

fteken van de pakhuizen , vol fpeceryen

,

ryft en kleeden , en door hun fterk fchie-

ten met roers , de onzen ook genoodzaakt

het eiland met verlies van veel volks , en

nog meer gequetften op den derden dag
fchandelyk te verlaaten.

De onzen vonden hier een heele en
halve Engelfche chaker

, ( een foorc van
gefchut) met veel lange vogelroers, die

zy voor af met 60 fockels Foelie , voor
alle onkoften, na boord zonden.

Onder hunne gevangenen , was een

Moorfche Priefter , en een Javaanfche

fchoolmeefter , uit welken zy verfton-

den , dar de Bandanezen mede vry wat
fchade geleden , vermits zy wel 30 Orang-
kaja's, of Grooten, verloren hadden.

Van de Hollanders waren 'er , by 't in-

nemen van die zeepunt , p dood gebleven

,

en if of lögequetft; maar in het aftrek-

ken hadden zy 17 doodcn, en 170 deer-

lyk gequetften bekomen.
Ook waren 'er 1 van de onzen by de

Bandanezen overgeloopen , van welke de
een , Üogjen van Haarlem genaamt , de
onzen , met uit een boom te fchieten,

veel quaad gedaan had , treffende eens met
een roer z perfoonen , die naaft de Heer
van den Broek ftonden , dat zy dood ne-

dervielen , behalven dat 'er nog een door
gequetft wiert.

Dczeflegte tyding, tegelykmet al dit

gequetft volk , op Neira gekomen zynde

,

was den Heer Reynji ganfch niet aange-

III. Deel.

naam , en bragt ook een algemeine ver- 1616.

ilagenthcid onder zyn volk , 't geen on-
gctwyffèltvan een beteren uitllag geweeft
zou hebben, indien de Heer Reynlt (ge-
lyk de Weer van den Broek zyn Edelh"* ge-
raaden had , zeggende voor zyn vertrek

,

dat het in den Raad zyn vrienden niet

waren , die hem dit afrieden) zelfs in

perfoon mede gegaan was , alzoo men op
alles dan wel beter en fpoediger ordre had
konnen ftellcn , daar men «u eerft volk
na Neira, om zyn nader advys in te ne-
men , waar mede veel tyd vergeefs ver-
liep, zenden moeft.

De ongelukkige uitflag van deze on-
voorzigtig behandelde en in 't eerft zoo
wel gelukte onderneming was oorzaak,
dat 'er in dit jaar niets verder hier verrigt
wiert i doch in 't jaar iói6. is de bevel Poelo Ay

hthhQVJanDirkfzLam met 12 fchepen
, J"",')!^*;^"

en veel volk, naar Banda gezonden , waarber Lam
mede hy op den ic^^» April Poelo Ayin 'tj.w

op deze wyze ingenomen heeft. 1616. her-

Men had de voortroep aan den lieutc-
'^°'^™

'

nantcolonel. Gysbert van Vyanen , van
Utrecht , verzelt van de hoofdmannen
Henrik Steur van Somirtelsdyk , Hcnrik
Gosdey, PFillern Jacobzoon -v-mTer Vere,
toebetrouwt, en hem 240 man, behal-
ven eenige Japanders, medcgegeven.
Over de middeltroep had de hoofdman

Lambcrt Jdamzoon
, gezegi Lankhair , een

Akenaar, het bevel, onderfteunt donrde
hoofdmannen Pietcr Backer van Ancv.-r-
pen , 'jan f^ei hoeven van Thicl , en TuTrand

Corneliszoon van Amlterdam , en zy bcftont
in 't geheel uit ij-o [oldaaten boven deze
officieren.

De agtertroep wiert aangevoert door
den hoofdman/:/ «nX' Bevcrning vanGouda,
die de hoofdmannen Abraham Haliing vun
's Gravenhage, en Henrik Herentals^ nevens
Z30 foldaaten, behalven een groot getal

marroozen , en Icheepsvolk , by zich had.

Buiten deze hadden nog twee byzon-
dereZeeufche hoofdliedcn het bevel over
al het ander fcheepsvolk , dat laft had

,

om 't gefchut , en 't vordere tot dien trein

noodig, te verzorgen.

De Sergeant Majoor over al deze man-
fchap was de hoofdman Adriaan van der

Dtijfen^ zoo my toefchynt , de zelve, diens

volk het tegen zyne wclgegevene ordre in

't voorleden jaar zoo liegt daar had baten
leggen.

Deze deden nu hunne zaaken zoowel,
dat zy niet alleen die vefting herwonnen,
en nu Revcnge noemden , maar verover-

den ook het ganfch eiland Ay, endwon- en de

gen de inwoonders zoo van dat, als vanBandane-

de verdere omleggende eilanden, om met '^'^^ '"'

de onzen in Mey 161 6. een nieuw ver- ""^'^0"^^

bond tot groot voordeel derOoftindiicheg-dwon-

Maatfchappy, zoo zy het maar nageko-gen.

men waren , aan te gaan.

L Maar
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1616.

Dat zy
weder
breken.

Maar wat ftaat 'er op «iczc trouvvlooze

fchelmen te maaken was, heeft men zoo

in 't vervolg, als te vooren, gezien.

Zy hadden al zedert den 10*^'" Au-
guftus löoy. een zeer naauw verbond

met de Nederlanders aangegaan , waar

by zy zich onder de beïcherming van

haar Hoog Mog: geltelt , en belooft

hadden geen ipeceryen aan iemant dan
alleen aan de Nederlanders tegen een ge-

zette prys, te leveren, mits dat die hen
tegen de Portugezen , hun beider vyan-

den, befchermen zouden.

Deze beloften quamen zy zoo lang na,

als 'tin hunne kraam diende, en hebben
zich niet gefchaamt , dit verbond irouw-
loos te breken , hunne fpeceryen aan

anderen te verkoopen , onze comptoi-

ren fchelmagtig af te loopen, ons volk,

zoo zy niet Moorfch worden wilden,

jammerlyk te vermoorden , en aldus al-

les, 't geen volflage fchelmen en verbond-

brekers pallte, te bedryven.

Zy overtraden , en braken niet alleen

weder dit verbond , maar zelf ook een

nieuw, in 't jaar 1617. met den derden

opperlandvoogt , de Heer Laurens Reaal

^

aangegaan, laatendc zich geduurig door

de Engelfchen opruyen, die de eilanden

van Banda , tegen ons in oorlog zynde,

van levensmiddelen , gefchut , oorlogs-

voorraad, volk, enfchepen, verzagen,

en hen de behulpzaame hand boden.

In deze moetwil hielden de Bandane-

7,en nog aan , tot dat in Junii 1610. te

Jakatra op de Engelfche, en op de Ne-
derlandlche vloot , aldaar ter rcede leg-

gende, het traftaat, van Julii 1619. te

Londen tuflchen den koning van Enge-
land, en haar Hoog Mog;, tot vereeni-

ging der Engelfche en Nedcrlandfche
Ooltindifche Maatfchappyen gelloten,

afgekondigt wiert.

Dit traétaat hielt in, dat de handel in

de Moluccos, in Amboina en Banda ook
aan de Engelfche Natie wiert toegeitaan,

endaar by dan alle gefchillen tuflchen de
Engelfche en onze Ooftindifche Maat-
fchappy volkomen weggenomen wier-

den. Als mede , dat men voortaan met
een gemeene magt van oorlogfchepen,

tot bcichermingvanden handel van beide

deze Maatfchappyen , alle die hen hier in

eenigzins benadeelen wilden , zou tegen-

gaan.

De onzen hadden wel gctragt de trouw-
looze Bandanezen al eer te llraffen } doch
't was hun belet, zoo door feitelykheden

van de Engelfchen zedert 't jaar 161 6.

in Banda aangeregt, als door veel moeje-
lyk heden , den onzen door de Javaancn
en Engelfchen indejaarenióiS. en 161 p.

op Java, ontrent Jakatra, Bantam, en
ter zee, aangedaanj geduurende welken
tyd de Bandanezen zeer Jbut geworden

waren , en zich van onder 't kafteel i6iï.

Naffau zoo onbevreell onttrokken had-
den , dat zy nu niet alleen aan de Engel-
fchen , en aan verfcheide Indiaanfche Na-
tien, maar zelf ook aan dePortugeezen,
hunne en onze vyanden , onderitaan had-
den fpeceryen te verkoopen, en zich met
die laatlte weder te bevredigen, waar op
reeds al fo of60 Portugeezen op 't Hooge
Land waren gekomen , die by meerder
hulp 't regt tot deze fpeceryen volflagen ,

en zonder hoope van herltelling, aan de
Engelfchen , en aan ons , zouden heb-
ben konnen benemen.
Om dit quaad dan verder te fluiten

,

vont de vierde opperlandvoogt van Ne-
derlands Indien , de dappere Heer Jan
Pieterszüon Cof« goed,om in dengemeenen
Raad van Defenfie , uit Engelfchen en
Nederlanders beftaande, de redudie van
Banda , als mede de herftelling , en de
verzekering van die quartieren , en van
den handel in Amboina en de Moluccos,
voor te ftellen , toonende , hoe beide de
Maatfchappyen volgens dit traétaat ge-
houden waren yder haare gemeene magc
en middelen zamen te voegen, aangezien
de behoudenis van alle deze plaatzcn,

zoo verre den handel betreft , beide deze
Compagnien even veel raakte.

Op dit voorzigtig. voorftel van dezen
Heer verklaarden de Engelfche Gevol-
magtigden tot deze vergadering op den
iften Januari i6ii (gelyk by een Afte,
van 't gene toen verhandelt is , blykt

)

dat hen de nood der zaaken wel bekent
was , en dat zy wel genegen waren iet

in het gemeen nevens ons te ondernemen j .

doch dat zy, wegens gebrek van magt,
fchepen, volk, enz. iiiet in ftaat waren,
om daar toe iets by te brengen j, waar op
deHeerCoOT verklaarde, dat hy dan met
de byzondere magt der Nederlandfchc
Maatfchappy die zaak gaan bevorderen,

en zien zou , wat zegen God Almagtig
hem daar op zou gelieven te verleenen.

Daar op is hy den 1 1'^^'^ Januari i(5ii.

van Jakatra vertrokken , den 14*'" Fe«
bruari in Amboina , en vervolgens den
jyften Jito in Banda , gekomen j maar
een der Engelfche Leden van den Raad
van Defenfie, die den i^"^"Januari mede
in die vergadering gezeten had , en in

Amboina lag , als de Heer Coen van daar

vertrok , had met onze fchepen brieven

aan de Engelfchen , op Poelo Rhun,
mede gegeven , waar in zy hen onzen
ganfchen aanflag tegen 't Hoog Land van
Banda, en die dat weer aan de Bandane-

zen, bekent maakten i waardoor zy dan
ook gelegenheid hadden , om zich daar

tegen klaar te maaken.
De opperlandvoogt van Indien ver-

ftont ook ,by zyn aankomfl voor 't kalleel

NalTau , dat de Engelfchen van Poelo

Rl^un
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tözt. Rhun die van Lcnthoir 4 ftukken byge-

zet, en hen dus in ftaat gebiagr hiidden,

om , by aldicn hen maar war meer tyd

overig was geweeit , hci inkomen in 't gat

van Lcnthoir voor hem vry gevaariyk te

maaken , en mogelyk wel geheel te be-

letten.

Ook hoorde zyn Edelh'', hoe eenige

Engelfchen, op Lonthoir, de Bandane-

zen, onze en , uitkiagtevan 't voor-

noemde traóVaat van Defenfie , ook hunne
vyanden , met raad en daad byftonden,

en aanmoedigden , en niet tegen-

ftaande zyn Edelh** hen om boven-

gemelde redenen verzogt van Lonthoir

te vertrekken , zyn zy egter by de Ban-

danczcn gebleven j waar op die Heer te-

gen hen opentlyk betuigde, geen deel "er

aan te hebben, nog fchuldig te zyn, zoo

hen eenige fchade , of ongemak , hier

door overquam.

De Heer Coen had voorgenomen eer ft

aan deZuidzyde van het Hoog Land, op
een plaats, Luchuygenaamt, te landen,

waarom hy het fchip het Hert , daar

ontrent deed ten anker komen ; maar
't had 'er.niet lang gelegen , of 'twiert

met een ttuk derEngellchen zoo getrof-

fen , dat de onzen genoodzaakt wierden

het met een Coracora van de wal af te

roejen, en twee ankers met twee touwen
te laaten ftaan , of 't zou gevaar geloo-

pen hebben , om te zinken , ofte ver-

verbranden. Ook verklaarden de onzen

,

dat zy duidelyk gezien hadden , dat die

fchootdoor een Engelfchen konilapel ge-

daan was j hoewel deEngelichen dit wel
-ftyf loochenden.

Aangezien dit hier dan niet wel gelukt
was, befloot de. Heer Coen met zyn ge-
heel leger aan de binnenkant, ofNooid-
zyde dezes eilands , te landen , aldaar

't gebergte op te klimmen , en zyn ge-

fchut te planten.

Daar op trokken de onzen den H''^'»

Maart met 17 vaandels, tulfchen Com-
bir en Orontattan geland, langs llrand

,

binnen ichoots van 5 Hukken gefchut,

die de Engelfchen aan de Bandanezen
geleent ,. en die zy kort te vooren daar

geplant hadden , waar door de onzen
genoodzaiikt wierden weder t'fcheep te

gaan , om niet al hun volk te verliezen

,

behalven dat ook de- weg , daar zy drie

jaaren te vooren op waren, over al door
de vyand met boriiweringen bezet was
Zy trokken dcrhalven,. zonder van de

Bandanezen vervolgt teiworden, hoeweJ
2y hen zeer befpottcn, weer na de fche-

pen, waar na de vyand , denkende dat
wy het daar nu by laaten zouden , de
meefte vrouwen en kinderen weer in de
ftadt Lonthoir bragt.

Na 't mislukken dezer twee aanflagcn,
cnkelyk door 't gefchut der Engelfchen
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veroorzaakt , vond de Heer Coen goed, i6ii.

dat de onzen een algemeinen aanval aan
beide zyden van 't Hoog Land doen zou-
den, te weten, aan de binnenkant met
6, en aan de Zuidkant met 10 vaandels,
zoodanig, dat die aan de binnenkant een
uur voor de andere landen zouden , om
den vyand daar na toe te lokken , en dus
aan de andere gelegenheyd té geven, om
zoo veel te gemakkelyker aan de Zuid-
kant te landen, en op 't gebergte te gera-
ken , ten welken einde ook een vaandel
vrywilligen , uitgelezen volk , aan de
Noordzyde voor af gaan zou, om 't ge-
bergte van die kant te bekhmmen , ge-
lyk meer anderen zulks op verfcheidc
plaatzen van dit eiland doen zouden.

Drie hondcrt dertig koppen, waar
onder ifo musquettiers , waren tot be-
manning en verzekering van 50 Ting-
gangs ( zekere vaartuigen

) geftelt, om
die 1 o vaandels aan de Zuidzyde des eilands
te brengen.
Na dat deHeer Coen dan alles tot deze

onderneming wel bellek had, zyn op den
I idcn Maart de 6 vaandels met' heu aan-
•breken van den dag tuflchen Combir en
Orontattan geland, gaande hier de wak-
kere hoofdman, Maarten'JanizoonF\>gel,
van welken wy hier na meer fpreken,
met een deel uitgelezcne foldaten voor
uit , alwaar hy , in 't opkhmmen van
t gebergte, meer legenftant vont, dan
hygedagthad, zoo dat hy, en alle de
zynen , vermits al hup kruit verfchoten
was, in groot gevaar vaaren > maar aan-

gezien hy van verfch volk zeer wel ge-

volgt, en onderfteunt wien , moeft de
vyand eindelyk hand over hand wyken-
Terwyl men hier rnet deze 6 vaandels

bezig was , hadden die 10 vaandels aan
de Zuidzyde fraaje gelegenheid , niet al-

leen om uit de Tinggangs gelukkig in

een klein baaiken te landen j maar ook
eenige met , andere zonder, ladders, op het

voorgebergte tegen de kfippen op , en
zoo verfier tot boven toe te klimmen j

waar nazy van agterén de Üadt Lonthoir j

zonder eenigen tegenilanr, dan van een

verlooren troep , introkken, .verliezende

door eene chargie , van 10 of 20 mus-
quettiers,, uit de voornoernde troep ge-
daan, maar een man | (Waar by zy ^log

4 of f gequetllen kregen,:,
,

Lonthoir was door deze 10 vaandel^ al

lang ingenomen , terwyl die 6 andere Lonthoir

aan de Noordzyde oog wakker rr^et de in 't jaar

Bandanezen ftreden;, ; do^'h dit emdclyk
j^^^J'^jg

door hcn.g<?merkt zyndc ,, verlieten dicteer
vari Madiangi, Luchyi. Qrontattan en Coen

Sammer, ook aanllonts hunne Negrycn, verovert,

op dit zelve eiland Zy hadden gedagt,
v^f^er*^

dar de 30 Tinggangs , hec ei 1 and nu aan ons

weer rond vaaren zouden, gclyk/.y reets overge-

driemaal hadden zien doen , waarom zy S^ven.

L z deze
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Nieuwe
moord
door de
Bandane
7en ge-

plee^.

deze katftc reis 'er zoo naauw niet op-

felet, en toen te laat bevonden hadden,

y fchooncn en lichten dag door de onzen

misleid , en van agteren verrafcht te zyn

,

waar door zy genoodzaakt wierden zich

op genade en ongenade over te geven.

Zoo haaft wy Lonthoir, nevens de an-

dere voornoemde plaatzen , verovert had-

den, hebben die van Combir, Celammc,
Ouden Dcnner, Wayer, en die van de

eilanden RoGngein en Rhun , de vrede

verzogt, die hen toegedaan is , mits, dat

zy al hunne fterkten afbreken , en al hun
gefchut

,
geweer , verdere krygsvoorraad

,

en ook hun land , aan ons zouden over-

leveren , erkennende haar Hoog Mog:
voór hunne Opperheeren.

Eindelyk quaraen die van Lonthoir,

met hunnen aanhang , mede om vrede

verzoeken , die hen op de zelve voor-

waarden toegeftaan wiert ; maar vermits

zy dit zoo veerdig , als het behoorde , niet

naquamen , en onder de hand nieuwen

op Itant zogten te verwekken, gebood de

Heer Coen , dat zy aanftonts aan llrand

verfchynen zouden , om daar , als borgers

,

in alle vryheid , en zonder eenig verlies

van hunne goederen te woonen.

Eenigen van hen gehoorzaamden , doch
de meeflen zyn na 't hoog gebergte ge-

vlugt , alwaar die van verlcheide andere

fteden zich by hen gevoegt , een Neder-

lands onderkoopman , een afllftent , en

een jongen, doodgeflagcn hebben.

Zy hielden zich langen tyd in dat ge-

bergte, daar hen de onzen alles affneden,

waar door zy genoodzaakt wierden,

met eenige vaartuigen nu en dan , ten

deelc na Ceram , en voornamelyk na

Kefling , ten deele na Goram , of deze

en gene Z. Oofter , en Z. Weller eilan-

den , de vlugt te nemen , 't geen cgter

ceniee jaaren daar na , na dat 'er velen

van deze hardnekkigen , onder onze eerfte

Landvoogden van Banda gefneuvelt wa-
ren , gefchied is. Daar wierden 'er ook
wel 800 op de fchepen verdeelt , en na

Batavia verzonden.

Op dezewyzc zyn de verdere eilanden

van Banda , te weten , 't Hoog Land

,

Poelo Rhun , en Rofingein , zynde 't laat-

fte , dat wy nog te veroveren hadden

,

door het groot beleid van dien dapperen

Heer Coen , ingenomen , en verzekert.

Welk laatfte egter ontrent Poelo Rhun
niet gefchied is, omdat hen die inwoon-
ders ftil gehouden hadden. Ook hadden
deEngelfchen tot hulp van die van Poelo

Rhun , op een klein eilandje , digt by
't zelve gelegen , negen {lukken gefchut

A S C H E
geplant , daar zy hen in hutten , agter lózi,

een borllwering behielpen. Hoewel na
die van Poelo Rhun , volgens belofte

,

al hun geweer
, gefchut , enz. overga-

ven , hebben de onzen egter van dat ge-
fchut, op dat eilandeken , niet gefproken ,
op dat de Engelfchen niet zouden koQ-~
nen zeggen , dat wy hunne vaftigheid >
volk , of gefchut , aangetaft hadden.

De Engelfche bevdhebher^Omphyey Filts

Herbour , met zyn fchip de Exchange
in Amboina voor het kafteel Viftoria

leggende , en van deze onze verovering

berigt bekomen hebbende , fchoot i j
eerfchoten , om ons met de zelve veel

geluk te wenfchen j en deze verovering

van Banda word daar ook jaarlyks op dca
ijdeu Maart nog geviert.

Na dat nu dit Tand volkomen in onze
handen gekomen , en op de voornoemde
wyze door 't fwaard verovert was , heb-
ben de onzen 't zelve van de meefte dezer

hartnekkige en trouwlooze fchelmen,
waar van 'er veel na Macaflar vlugtedcn

,

gezuivert , maar egter verfcheide over-

geblevene kinderen der zelven na zich ge-
nomen , in een fchoole beftelt , en die de
Duitfche taal , en lezen en fchryven laa-

ten leeren , gelyk ik zelf uit de mond
vaneen oude Poelo Rhimze vrouw, wel-
kers moeder dus door de onzen opgevoed
was, gehooit hebbe.

Die doodelyke haat egter der gevlugtc

Bandanezen tegen ons is by hen zoo on-
verzettelyk gebleven , dat het nog velen

van ons het leven gekoft heeft. Dit
hebben de Cerammers, in 'tjaari<i5o. op
de Bandanezen fterk roovende , en die

van Tobo , in 't jaar löji. en ook die

van Rarakit (daar 'er veel van hen na
toe gevlugt , en zich nog onthoudende
waren) doen blyken , wanneer zy in

't jaar 1634. den koopman Balthafar

PPeyntjes, na Banda gaande, en den on-

derkoopman Abraham van der Plas , en
ook die van Goram, wanneer zy in 'tjaar

i6f8. den koopman en Fiscaal "Jacob

Bornee , zoo jammerlyk vermoort , be-

halven dat zy , en de Ooft Cerammers,
ook geduurig hunne bitterheid , en voor-

al in 't jaar i6ff. en op meer andere jaa-

ren , zoo aan de Amboineefche , als aan de

Bandaneefche handelaars, getoont hebben

,

niet tegenftaande zy in 'tjaar 16J7. door

den Landvoogt yicoley weer in vrede aan-

genomen waren } om welke overtreding

m 't jaar 1649. die van Rarakit ook wel
crnrtig door de Heer de y/aming

(
gelyk

wy onder de ftoffb van Amboina zien)

aangetaft zyn.
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BAnda 's wyze van Bejïiering door de Nederlanders. De Raad van Staat. Magt des

Landvoogts m den zelve. En de andere Leden in dien Raad. Staatvoering des

Landvoogts. Zyn inkomen. De Capitein. V Opperhooft van Lonthoir. De
Fiscaal. Z)e Soïdy- boekhouder. Z)^ Geheimfchryver. Z)e Opperhoofden i»*»

Poelo Ay , <?« Wayer, Z)fRaad ^if/Gerigts. Z)<? Weeskamer. Z)^ Vergadering ^er

Kleine en Huwelykszaaken. De Wondheelders. De VVerfbaas. Lyft der Land-
voogden. De Heer Sonks gedrag. De Heer Adminah wonderlyk leven. De Heer Vlak
eenigzins in zyne bedryven bier bejchreven. Zyn gevankenis en vervoering na Ceram. Zyn
verlojjïng door de Heer van Gorcom. De Heer Acoley 's verrigtingen. De Heer van
Diemens komft en verrigt'tng in "'tjaar 1638. hier. De Heer Wcyns befchreven. Jls ook

de Heer van Dam. De Heer Cops fle^ gedrag. De Heer van Quaalbergs beji'tering hier.

De Heer van Zyll befchreven. De jonge Heer Cops in zyn befiier aangemerkt. Ms ook

de Heer Coyett. En de Heer de Haze. Het gedrag van de Heer van Eps in zyn be-

Jlier.

Banda's

wyze van

bcftiering

door de

Neder-
landers.

D

De Raad
van Staat.

Magt des

Land-
voogts in

de zelve.

En de an-

dere Le-
den in die

Raad.

Ezc Eilanden van Banda zyn , ze- '

dert dien tyd van haarc verove-

ring door de Nederlanders , als

alle andere Lapden in 't Ooften , hen
cygen , en van hen bemagtigc , door

Landvoogden beftiert , die door eenen

Raad van Politie , als een Raad van Staat

,

het opperbevrind over deze ganfche Land-
voogdy hebben.

Deze Raad vergadert, na het believen

van den Landvoogt , of wel na de zaaken

zulks vereifchen , eens of tweemaal ter

week , en dient , om alles , 't geen tot

welftant dezer Landvoogdy behoort , niet

na den zin van den Landvoogt , maar
volgens de byzondere aan hen voorge-

fchreven ordrc van den Opperlandvoogt
en deRaaden van Indien te Batavia, eerlb

te befluiten , en daar na te doen uitvoe-

ren , van al het welke de Landvoogt
uitvoerder

,
gelyk daarom zyn titei ook

Landvoogt en Beftierder van Banda is.

Vele egter dezer Landvoogden hebben

tetoont , dat zy dien Raad , niet tegen-

aande deze ordres , volkomen na hun
eigen zin , en zoodanig wiften te beftie-

ren , als of zy 'er maar alleen met magt
van te ftemttien , en hunne medeleden 'er

maar als ftomme perfoonen gezeten had-

den , (Wetende zich zelven altyd of met
dien Raad , of met deze zelve ordres een

anderen draai te geven , te dekken.

De Leden van de^en Raad zyn gemee-
nelyk de navolgende , en zitten in de-

zen rang ; de Landvoogt , de Opper-
koopman , de Capitein , het Hooft op
Lonthoir, de Fiscaal, de Soldy - boek-
houder, en de Geheimfchryver, die al-

leen dient , om de befluiten op te maaken

,

ordentelyk te boeken , en dan door alle

de Leden te doen teekenen , waar mede
hy ook de eenige Notaris is. Het zou
konncn zyn , dat het Hoofd van Poelo Ay
mede een Lid was j doch wy weten dat
niet regt.

In 'tjaar i68a. ordonneerden haar Edel-

heden, dat de Winkelier, nog Caflïer,

niet in den Raad zitten zouden , ten
ware de Fiscaal ook Caflier was.

Het Ampt van den Landvoogt is bier,
gelyk op alle andere plaatzen, daar de E.
Maatfchappy Landheer is , zeer aanzien-
lyk. Zyn magt , fchoon maar zyne or-
dre volgende , die egter veeltyds overtre-
den word

, gaat zeer verre , en die hem
tot vyand heeft , is half (zoo niet geheel)
bedorven > daar zyne vriendfchap in te-

gendeel yemant in weinig jaaren zeer ge-
lukkig maaken kan.

Het ftaat in zyn magt alle mindere be-
dieningen met kennis van zynen Raad,
die hem zeer zelden , dan tot haar nadeel

,

hier in tegenftaan zal , te vergeven j maar
de hooger Bedieningen blyven meeft ter

believen van haar Hoog Edelheden op Ba-
tavia j enfchoon 'er van den Landvoogt,
en zynen Raad, al eenige der bequaamiïe
nu of dan mogten aangellelt zyn ( 't geetl

hy aan de pen niet hooger dan tot Boek-
houder, en aan het krygsvolk niet hoo-
ger , dan tot Sergeant , doen mag

)

zoo heeft , nog 't zelve , nog eenige
andere aanftelling der minderen , eenige
vaftigheid , ten zy het door de Hooge
Regeering van Indien eerll goedgekeurt
is.

Hy heeft , gelyk alle andere Land-
voogden, een byzondere lyfwagt, uit een Staatvoo-

fergeant , corporaal , en 1 8 of zo gewaa- jr""?/^

Eende foldaaten beftaande , van wdkevoogü.
em gemeenelyk over al , de lèrgeant,

of corporaal, met 10 man volgen, gaande
met 4 mannen voor , de Landvoogt in

't midden , en de 6 andere agter hem.
Zyn inkomen (gelyk dat der Land-

voogden van Amboma en Ternate) be-Zyri in-

ftaat in zoo guld. foldye ter maand , inkomen.

24 R'*«" koftgeld , en 20 R"^'" voor het

onthaalender gaande en komende buiten-

opperhoofden ( wanneer zy aan 't kaftcd
vereifcht worden ) fchippers , en andere

lieden van buiten , die hy gewoon is, zoo
L 5 lang
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i6it: y. lang zy daar zyn , .z,yn tafel aan te bie-

den , en hen uitdrukkelyk door een op-

paflcr te laaten noodigen , zonder dat zy

'er andei-s komen zouden.

Hy mogt ook voor yf R.^"^ kleeden

uit de wintel der E. Maatfchapoy tegen

yo per cento winft trekken , doch het

tafelgoed , dat na 't jaar 1680. niet meer

byzonder getrokken mogt worden , 'er

onder gerelcent.

Buiten het zelve zyn hem z leggers

Rhynfche , Franfche , of Spaanfche wyn
( tot 400 kan yder ) tot zyner keure , zoo

zy maar in 't magazyn dat jaar gekomen
zyn , 3 vaten Mom , f kaften

(
yder van

ontrent 30 ftoop drank) PcrfManfche wyn,

2; vaten boter ,
yder van 310 pond , z

aamen HoUandfche azyn , i aam olyven-

olie, ( welke twee porten , by 't nazien

der jaarlykze verteeringen der Landvoog-

den ganfch Indien dooi^ , volgens aan-

fchryven haarer Edelheden van den i-7^«"

Februari 1680. uit de bep.ialde lyft geligt

zyn, en hem zoo veel, als hy van yder

noodig had , toegedaan , en 't noodig

gebruik van zout en fpecerycn toege-

.voegt is) z larten ryft , i lart tarw,

mitsgaders wafchkaarzen en lampolie tot

noodig gebruik , volgens aanfchryving

.van Batavia den z^^° Februari 1079- toe-

belegt. Hy heeft van ouds ook 288 R.^"'

voor het onthaalen van de Raaden des

Gerichts getrokken } doch in 'tja;iri68o.

belarte men ook ontrent dit , zoo veel

mogelyk was, zuinig te zyn.

Ook plagt de Landvoogt hier fo flaa-

ven in gertadigendienrtderE. Maatfchap-

py te hebben , en alle maand 3
Rd'^'s van

yder , en dus j fo R^^'^ ter maand hier

van alleen te trekken; (ja in voorige ty-

den plagten 'er nog al meer te zyn , in

200 verre dat haar Edelheden by hun
fchryvens van den zo**'" Februari 168f,
om de groote fomme der flaaven - loonen

,

ook weten wilden, waar toe men die al

gebruikte) maar deze poft, wel devoor-

naanifte van hun inkomen geweert,

duurde niet langer , dan tot de Heer
Landvoogt de Haze ^ in 't jaar 1706, dit

geheel en al atlchafte , mcinende , ver-

mits hy geldj genoeg op de kurt van

Choromandcl, en elders, gewonnen had,

dat, zyn vervanger het genoeg inet zyn

verder inkomen rtcllcn kon , en dat de

E. Maatfchappy geen rtaavenvan anderen

.meer in haardienrt, dan die zydaar reets

bezat, van nooden liad , waarom hy bui-

ten twyfFel , zoo wel van alle zyne op-

-, volgers , ais over andere zaakcn van de

mecfte ingezetenen van Banda , als een

verwoefter van die Landvoogdy , ver-

vloekt, endoodclyk gehaat is. Hydeed
dif wel om een roode letter in den Al-

jmanach der E: Maatfchappy te krygen

,

dewyl hy de 2,0!ve hier mede dit voor-

A S C H E

deel dede > maar zyn wonderlyk leven , i^ni
zoo daar, als elders, heeft hem by ver-

volg van tyd zoo fwart gemaakt , dat hem
nog al zyn geld , nog zyne daar op ge-

volgde verheffingen tot extraordinaar, en
ordinaar Raad van Indien

,
geen hair

meer agting , dan te vooren , by eerlyke

lieden gegeven hebben.

De Oppcrkoopman , die de tweede der
p, p,

' 1

Landvoogdy, en opperbehandehar is van
jj^q^^j^

'

alles, wat den handel betreft, heeft de man hier

rang , magt , en agting naart den Land- befchre-

voogt , hoewel die zeer veel daar van^'^°*

verfchilt.

Hv doet verftrckking van allerlei waa-
ren der E. Maatfchappy in 't gros aan al-

lerlei andere minder bedienden , ofte

vreemde kooplieden , en gclyk hy die

alle , zoo als zy van Batavia komen , ont-

fangt , alzoo moet hy alleen odk alle de
zelve weder aan het algcmein comptoir
tot Batavia, even als de mindere, 't zy
opperhoofden , of andere bedienden in

Banda 't ontfangenc weder a;in hem , ver-

antwoorden.

Zyn inkomen beftaat in 80, ofook wel „

looguld. gagie (dat het hoogfte Js dat hy j-^^gj,^

wint) 10' R**'" koftgeld, ter maand j in

zeker geral van kannen wyn, en ponden
wafchkeerzen (als inAmboina) z kannen
olyvenolie , eenige lampolie ter maand ,

een vrye wooning , en ifo pond Hol-
landfche boter in 't jaar. Oók zit 'er

nu en dan een voordeeltje , dac al vry

groot vallen kan, in 'tverftandig hande-

len met deze of gene meelt get'okkene

kleeden, die hy dan ftil, ais wuien het

de zyne , met een fraaje winft weet te

verkoopcn ,
gevende den Landvoogt,

alzoö 't anders niet gaan zou , zyne ge-

regtigheid hier van.

Ook heeft hy nog zekere vafte voor-

dcelen, niet alleen van de lekkagie, en

den afllag op verl'cheide goederen in de
pakhuizen , onder zyne verantwoording
beruftende, als de dranken, terw, ryft,

enz. maar trekt ook van de leverantie

van alle de fpecerycn , die by hem ont-

fangen worden , wegens flaaven , daar

toe noodig, een fchcUing daags, en ook
van de overwigt der fpecerycn, die hem
goed gedaan word , een fraaje ftuiver.

Een legger van 400 kannen verantwoord

hy maar tegen Jfo , en zoo met de reft

der goederen , die lekkagie onderworpen

zyn.

De Capitein , de derde in rang , wint ^^ *^P''

Soguld. ter maand, heeft 10 R*^"^ koft-*^"^"

geld, 7 kannen vyn , 7 pond kaarzen^

en nog eenige kleinigheden , hebbende in

'tk;.ftcel ook een zeer goede wooning.

Hy is het hoofd der krygsmagt , en
zonder hem , als hy ten quaadltcn wil,

kan de Landvoogt , daar ontrent geen

verandering , nog geeo foldaat corporaal

,

maa-



't Oppcr-
lioofd

van Lon-
thoir.
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jóiL maaken , hoewel het den Capitein , wil

hy daar eenige ftille voordeelen trekken

,

bed is, zich veel liever na "t goeddunken
van den Landvoogt te fchikken, aange-

zien die al zyne ongeoorloofde voordee-

len beletten kan , die hy anders door de

vingeren ziet , voor al als hy 'er mede
van trekt , gelyk zomtyds in deze en

gene Landvoogdyen wel gefchied is.

Hy heeft ook 'topzigt in 't byzonder

over 't ziekenhuis , en de zieken aldaar

,

daar hy op zekere tyden 't gezigt van gaat

nemen, om te weten, hoe zy gehandelt

•worden.. Ook moet hy alle avond het

woord by den Landvoogt haaien , en
dat aan de minder hoofden van 't kafleel

Naflau uitdeelen j doch die van 't kafteel

Belgica , en de borgers , krygen een an-

der woord.
Het Opperhoofd van Lonthoir , een

koopman in bediening , is de vierde in

rang, Hy heeft op Lonthoir in de lo-

gie een (choon huis tot zyn wooning,
en altyd , als hy uitgaat , i oppaflèrs , en

zyn vrouw eenen agter zich. Hy trekt

6f of 70 guld. 's maands aan foldy , heeft

8 R<*«" koftgeld , 7 kannen wyn , een

zeker tantum van kaarzen en olie , en

buiten het zelve trekt hy nog (gelyk ook
de verdere Buitenoppernoofden van Poelo

Ay en Wayer) de overwigt der fpece-

ryen, en voor 10 of 11 flaaven i fchel-

ling , voor den Marinjo , die hy tot het be-

handelen der fpeceryen van nooden heeft

,

J R**" daags , immers zoo plagt het te

wezen.

Den Fis- ^^ hem volgt de Fiscaal, diens ampt
aai. het zelve met dat van een Hooftfchouc,

die derhalven ook eyflcher in 't Gericht

,

uitvoerder der beflotene gerichtszaaken

,

en weerder van alle openbaaie onordcn-
telykheden is, waar toe hy nog een ge-

weldiger, ofonderfchout , en f of6 kaffers

heeft , met houwers en wakkere Hok-
ken gewaapent, om de quaadwilligen af
te keeren , en des noods gevangen te

nemen.

Hy word op die bediening gemeenlyk
Koopman.
Zyn inkomen beftaat in fo guld. foldy

ter maand , zonder meer , moetende het

verdere uit boetens, enz. vinden > doch
tot een andere bediening overgaande,

wind hy 60 guld. , en heeft koopmans
buiten - voordeelen. Een groot deel van
zyn inkomen beftaat mede daar in , na
hy wel of quaalyk by den Landvoogt
ftaat , die hem , en in den Raad van Ju-
ftitie , en by andere voorvallen , met het

toeleggen van veel , of 't naau befnoejen

der boetens, enz., zeer veel bevoordeelen

of benadeelen kan.

De Soldy - boekhouder , zynde een
onderkoopman, heeft 40 guld., fiR''="
koftgeld } en 4 kannen wyn 's maands

:
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Boekhou-
der.

een Ibber inkomen j doch daarom , ne- iCu,
vens den Geheimfchryver ( dat mede Van
des Landvoogts gunft , en voorfchryvens
na Batavia meeft afhangt ) de naafte tot

een der mindere buitencomptoiren , als

dat van Poelo Ay, en Wayer.
De Geheimfchryver , die onderkoop- p,. q^

man is , trekt zoo veel als de foldy- hcim-

boekhouder j doch heeft daar en boven fchryver.

een fiiaai inkomen van alle uiterfte willen

,

getuigfchriften , en alle andere openbaare
ftukken , die hy maar alleen maaken mag

,

waar toe hy ook een byzonder comptoir
in 't kafteel , of ontrent het huis van den
Landvoogt , en ook den eerften klerk,
en zeker getal van afliftenten tot zyn dienft

heeft.

De Opperhoofden van Poelo Ay en De Op-

Wayer zyn gemeenelyk ondeikooplieden. P^f'ioof-

Deze hebben maandelyks 't zelve inko- poeio
*"

men , als de foldyI;oekhouder j doch Ay en

trekken ook eenig licht, van kaarzen en^^X"*
olie , hebben yder een fraaje wooning,
de eerfte in 't kafteel Revengie , de an-
dere in de logie op Wayer , en verder

genieten zy 't overwigt der fpeceryen,

nevens een zeker tantum daags voor
eenige flaaven, die zy daar toe leveren.

Bchalven den R.aad van Pohtie heeft Den Raad
men hier ook een Raad van Juftitie, voordes Ge-

welken alle borgerlyke en ftraffelyke zaa- "'^^•

ken alle week, ofwel alle 14 dagen, na
de zaaken vereidchen, afgedaan worden.
Zy beftaat uit de Leden van den Poli-

tycquen Raad , die door een Lieutenanc

der borgeiy ( de hoogfte borgerbediening

hier , alzoo men 'er geen Capitein heeft

)

en eenige andere van de voornaamfte der

zelve, verfterkt, en by welke over alle

de voornoemde zaaken geoordeelt word ,

zoodanig nogtans , dat men van een von-

nis in 't borgerlyke, of van een proces,

na Batavia op den Raad van Jultitie al-

daar zich beroepen kan-

Deze 3 Raaden uit de borgery plagten

80 R"^'" 's jaars aan mantelgeld te trek-

ken.

Men heeft 'er ook een Weeskamer, DeWees-
door welke de zaaken der weezen , by kamer,

lieden van eenig fatfoen en aanzien nage-

laaten , en die middelen hebben , om van

te beftaan, op zekeren vaften dae behandelt

worden : want de kinderen der behoef-

tigen , en hunne ouders , worden of in

't Armenhuis aldaar onderhouden , of de

ouders krygen maandelyks zoo veel van

de Diakony , als zy in redelykheid noo-

dig hebben.

Buiten dien is 'er ook een vergadering ^g y^^,

van kleine en huwelykszaaken , voorgadering

welke alle lieden, welker twiftzaake o" kleine

minder dan 100 R"*"' bedraagt , en ook ,"|.|^^j™/"

allen , die genegen zyn ondertrouw te ken.

doen, verfchynen, van welke laatfte alle

dienaaren der E. Maatfchappy een verlof-

brietje ,
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De
Wond-
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De
Wferf-

baas.

briefje, door den Landvoogt geteekcnt,

medebrengen moeten , of zy zouden

geenzins by die Vergadering tocgelaaten

worden.
Men heeft hier ook een Opper- en vcr-

(cheide Onderwondheclers, zoo ten dicnlle

van het ziekenhuis,'t kafteel,cn de fchccps-

wcrf , als van alle andere bedienden der

E. Maatfchappy , en van de borgcry

;

doch buiten den Landvoogt,dcnTweeden,

en nog cenige weinigen , moeten alle an-

deren hun jaarlyks betalen. Ook heeft

men Wondhceïers of Onderchirurgyns

opLonthoir, PoeloAy, en andere plaat-

zen , daar bezetting legt. Een Opper-

wondheeler van 'ckaftecl heeft fo , en,

by 't eindigen van zyn verband, öpguld.

'sma;inds, en geniet koopmans kollgeld

en randfoen ; daar hy anders maar jö of

40 guld. wint.

Men heeft hier een fcheepswerf aan

't WefteindevanNeira, digt by deGoe-
nong Api » waar op zich de fcheeps- en

andere timmerlieden , metzclaars, enz.

met hunne baazen , onthouden , over

Welke een opperftuurman wertbaas is,

die ook wel equipagicmeeller genaamt

word , en die bezorgt , dat daar alles,

volgens ordre van den Landvoogt, ver-

rigt word , waar van hy 's avonds aan den

zelven , nevens andere baazen , berigt

doet, en dan weer nieuwen laftvoor den

volgenden dag ontfangt.

De Landvoogden , die men van den

beginne af hier gehad heeft , ne\^ens den

tyd van hunne regeering, vertoonen wy
in deze nevensgaande Lyft , uitgenomen

van den tweeden en derden, welker re-

geertyd niet net aangeteekent , of niet

te vinden is.

Eer wy van deze Landvoogden aflchei-

den , moeten wy van dezen en genen nog

iets zeggen.

De Heer ^^ Landvoogt Martyn Sonk fchynt

Sonks ge. ^ich in Banda niet al te wel gedragen te

drag. hebben, aangezien de Heer CommifTaris

Herman van Speult in 't jaar 1615. uitdruk-

kelyk daar na toe uit Amboina gezonden

wiert , met den Fiscaal Jan de Bruin ^

om na des zelfs gedrag naaukeurig onder-

zoek te doen. Doch uit een brief der

Heeren zeventienen van den ip'''-" April

1 616. blykt my klaar , dat zy Jaques Specx ,

en Doftor Martimis Sonk t'huis ontbo-

den , om van den ftaat van Japan en

China mondeling berigt aan haar Ed: te

geven.

De Heer ^^ ^^^^ TFilkm Janszoon Admiraal is

Admi- een .-^mllerdamze vondeling , en in zyn

raak ganfch leven een koddige haan geweeft.
wonder- j^y ^^^^ ^,„qj. ^^g^ n;ur Indien gevaarcnj
^ ^^"'maar bragt hetdoor zyne verdienflen zoo

verre, dathyecrft Schipper, en, uavcr-

fcheide optredingen, ExtraordinaarRaad

en Landvoogt van Banda , en in 't jaar

i6i6. ook Ordinaris Raad van Tndiën 1523,

wia-d. Zyn gewoone wyze van fpre-

ken, als hy iet voortbrengen zou, was,
vooraf altyd , ik zeg, ik zeg, waarom
hy ook vecltyds ik zeg, ik zeg, genaamt
wierd. Op zekeren tyd had hy zich zeer

koileiyk gekleed, en verzegt zyn voor-
naam IteRaiiden, die mede wel uitgcdoft

waren , om met hem een fpeelreisje ai
een der eilanden te doen. Daags tcvoo-
ren had hy den wertbaas bebll de tchuit,

die hy gebruiken wilde , en al de ban-
lien , wel te teeren ; doch dit iei hy
hen niet. Hy wandelde met hes. dan. na
't hoofd , daar de fchuit lag , waar in

toen nog geen quartiermeeiler om te

lluurcn, nog matroozen, om te rocjen,

waren, , :

Hy maakte niet veel uiterlyke beleeft-

heden , om na hen te wagten , of ze
te doen roepen ; maar hy fprong 'er ten

eerften in, ging, hoe nat ook de banken
nog van de teer waren , aan 't roer zitten ,

en zei tot hen : ik zeg , ik zeg , daar een

Landvoogt aan 't roer gaat zitten , daar

mag de Opperkoopman, Fiscaal, en de
andere Raadsperfoonen

,
ydcr wel een

riem in de hand nemen , en rocjen. Zy
zagen wel op hun neus , geen gedagten

hebbende van daar gekomen te zyn , ora

te roejen , en nog veel meer moracn zy
tegen die teerige banken j maar of zy'er

dit of dat tegen in bragten , zy moellen

met die fraaje kleederen op die banken
gaan zitten , en nog braaf roejen toej

doch hen heugde dit plaifiertje zoo (tec-

wylhy om hun bedorve kleeren, en be-

bladerde handen in zynvuift lachte) dat

zy geen luft meer hadden, om met hem
op een fpeelreisje te gaan.

In de tyd dat hy Banda beftierde,

heeft hy nog lang op Poelo Ay eenigc

Mardykers met zo praauwen gehouden ,

om op de gevlugte Bandanezen te paflèii

,

en dus veelc der zelve gevangen gekregen

,

diehy ten eeriten, zonder eenig pleidoi,

deed ophangen , of onthoofden , waar

van nog veel hoofden in zekere put op

Poelo Ay te vinden zyn.

Dit maakte hen voor dezen , ik zeg,

ik zeg , zoo bang , dat zy daar , en elders
,

zich op 't gebergte niet langer wetende

te verfchuilcn, na dien tyd voornamelyk

goedvonden Banda te verlaatcn , en na

de eilanden van groot en klein Key , Aroe ,

Goram, Ooft-Ceram, Macafl'ar, enz.

te vlugten.

Wanneer hy uit Indien na '&Vaderland

vaaren, en na zyn fchip gaan zou, zeide

hy tegen een deel volk,. die daar ontrent

op de wal ftonden, 'ma>inen, ik zeg, ik

zeg , die lufi heeft mede na '/ f^aderland te

vaaren , die ftappe maar in , en vaare mede

,

ik fta 'poor zyn foldy goed. Verfchcidc

,

die dit hoorden , ftapien in , voeren met
hepi

ji
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Van de Lana 5 mitsgaders op wat

Lyft der Jacob de Bitter^ ccrftc Laj
Land-
voogden
van Ban
da.

Henrik van Bergel^ tweedi

Martyn Sonk^ derde dito,

Willem Janszoon Admiraal Amboina na Batavia vertrokken.

boven , doch is het gezag geduurende j- maand.
Do6tor Pieter Vlak , vyfdag. dat op Ceram heeft gevangen gezeten , by

en Jacob Schram waargenomen.
"Jan Janfz Vijfcher^ proviatavia vertrokken.

Arem Gardenys , als boven atavia .vertrokken.

Kryn van Raamburg , zesdtoverleden.

Cornelis Acoley^ voor cerfl! op tot Landvoogt.----- zevende Ljoverleden.

Jan Simonzoon^ provifionckken na Batavia.

Cornelis fVitzen^ agtfte Ls?verleden.

Jan Simonzoon, provifione)kken na Batavia.

Cornelis van Outhoorn^ nepverleden.

Abraham Weyns^ provifioi op tot Landvoogt.----- tiende Laoverleden.

Leonard van Sorgen^ voor overleden.

Antoni Htirdt^ l y r> ^ ^ ^ T> •

Ernli Sax \
Gevopkken na Batavia.

Antoni van Voorjl ^ Hooftjven.

yoannes van Dam , elfde ijkken na Amboina.
Jacob Kops ^ twaalfde Larlven.

Antom Hurdt, dertiende Lven.

Willem Maatfuyker , veertiivcrleden.

Maarten Roos^ provifioneekken na Batavia.

Andries Bogaard^ vyftiendtven.

Cornelis van ^aalberg , zeven.

Willem van Zyll^ Oppergop tot Landvoogt.------ zeventioverledcn.

Wilkm Bafling, provifionoven > doch als verkoren Landvoogt van Teniate.
Cornelis Stul^ provifioneebkken na Batavia.

Joannes Kops ^ agttiende Ijven.

Èalthafar Coyett^ provifioiop tot Voorzitter.----- Voorzittc Landvoogt.
- negentieikt na Amboina.

Cornelis Stul, twintigfte Iverleden.

Andries van Eps
, provifioi't gezag over aan de Heer Claaszoon.

Jacob Claaszoon^ provifioitndvoogt van Ternate vertrokicen.

Andries van Eps , ondertuft gezag over aan de Heer de Haaze.
Itheodortis de Haaze ^ eenetjtt na Batavia.

Mattheus Schenkenberg^ t\*verleden.

Andries van Eps
^ provifio----- drieëntwian , en bleef in Banda woonen.

Philip David van JJchelen !k na Batavia met afgefchreyen foldy en op»
tboden.

Pieter Gabry^ vyfentwintikken na Amboina.
Salomon Storm, zesentwinpen.

Balthafar de Bruynne, procken na Batavia.

Antoni Heynfiust zevenentlen op de reize na Banda.
• Adriaan van Tets , agtentv
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Van de Landvoogden, Voorzitters, en Gezaghebbers van Banda, mitsgaders op wat
tyd en tot hoe lang dezelve geregeerc hebben.

Ljft ia Jacolr de Bitier, eerftc Landvoogt, regeerde van Juni iiSop. tot den 14 Augufti dat (lierf.

Land- Henrik 'Mn BemI, tweede dito, regeerde van den ij- Augufti ifop. tot -

VM^Ban-
^"'''y Sonk, deidc dito, komt voor 11S15. en regeerde tot den 15 Oftober des lelven jaars.

ia.
' Willem Jamzmn/idmiraal, vierde Landvoogt, heef: geregeert van den ij Oöob. löij. tot

DoüoT Pieter flak , vyfde Landvoogt, - - - - - i April 1517. -

Ja» Janfz f^ijihcr , provifioneel Voorzitter, . - . - . iSeptem.i5i8. -

jfrenj Gafdenys, als boven, - - - - - - - i dito. irtip.

Kry» van R'iamburg^ zesde Landvoogt, - - « - - 10 April i6}0.

Cornelis Jcoky, voor eerft maar Voorzitter, - - - - 24Decem.iöj5.----- zevende Landvoogt , - . - - - - ipjanuari löjf.

yan Simonzoon, provifioneel Voorzitter, - - - - - 29 Nov. 1041,

CorBc/w ^//zfn, agtfte Landvoogt, ..... lyFebru. 104^. -

Jan Simonzoon, provifioneel Voorzitter, - - - - - zf Juli K54Ö. -

Cornelis van Outhoor» , negende Landvoogt , ' - - - - i f Fcbru. 1647. -

jibraham H^eyns, provifioneel Voorzitter, - - - - - zp April \6f^, -

• - - - - tiende Landvoogt , .... .
8 Januari i(Sf4.

ifoairi/^iii» i'orgf», voor eerit maar Gezaghebber, - - - 8 April i6(Si,

Er'nflSa'x,
''

\^^^ Gevolmagtigden , 8 Juni ifiSi. -

jSnloni van Foorjl , Hoofd, - - . - -.-26 Juli itföi.

ynflwwj im» jDü»» , elfde Landvoogt , ..... iDecem.itftfi. -

Jacob Kops, twaalfde Landvoogt, - - .... 26 Januari iSSf- -

jjntont Hurdt^ dertiende Landvoogt, - - - " " 5 ^*^y i<5öj>.

Willem Maatjuyker, veertiende Landvoogt, . - . - lö April 1672. -

Maarten Rmst provifioneel Gezaghebber, - ....
21SJanuari i67f.

yindries Bogaard, vyftiendc Landvoogt, . - . . - - 21 Maart 1675.

Cornelis van ^uaalberg, zestiende Landvoogt, . . . . n Mey 1677.

fVillem van Zyll, Oppergezaghebber , ... . - pSeptem.1680....-.- zeventiende Landvoogt , - - - - 10 IMaart 1682. -

Wilkm Balling, provifioneel Gezaghebber, - . - - 21 Oftob. 1Ö89.

Cornelis Stal, provifioneel Gezaghebber , - - ... 1 ^ Febru. löpr.

Joannes Kops, agttiende Landvoogt , - - ... ij-Septem löpi.

Balthafar Ccyett, provifioneel Gezaghebber, - . - - i Dito 1694. -

Voorzitter, - - - - - - 15 April ilSpS. -

- - - - - negentiende Landvoogt, - - - - zf Mey I<!p7. -

Cornelis Stul, twintigfte Landvoogt, - - - - - - 18 April 1701.

yf«/r;>j iJiJB £/>j, provifioneel Gezaghebber, .... yOwob. 1704. -

Jacob Claaszoon, provifioneel Gezaghebber, . - - - if April I7or- -

ylndries van Eps, ondcrtufichen Gezaghebber, - - - - 23 Feoru. 170Ö. -

TifsrfwBj * /iiaaf, eenentwintigfte Landvoogt, ... j' Maart 170Ö. -

M!«if»J i'fAf»toi«i'g , tweecntwintigrtc Landvoogt , ... 7 Mey 170P. .

yindries van Eps
,

provifioneel Gezaghebber , ..... ij- Juni 170P. . •..... dricëntwintigfte Landvoogt, .... 1710. .

ƒ"*(/;)) jDati/i/wnt/c/jrff», vicrentwintigfte Landvoogt, ... 171 j-. -

Pk/w &»%, vyfentwintigfte Landvoogt, ..... 1'19- •

Salomon Storm, zesentwintiglle Landvoogt, .... 1721. .

Balihafar de Bruynne , provifioneel Gezaghebber , - ... 1722. .

jintoni Heynfius, zevenentwintigftc Landvoogt, .... 1722. - •

•4i/rMfl»^o» ?f/;, agtentwintjgrte Landvoogt, .... 1714. .

Jaarcn,tnaand. dagen.

p Maart 1627. en
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1617. ^ hem na 't vaderland , én hy heeft ook be-

zorgt , dat zy hun foldy bekomen heb-

ben.

Toen hy tot Amfterdam quam , ont-

moette hy twee vrouwen, de eene, die

voorgaf zyn moeder, en de andere, die

.'zeidczyn minnemoer of zoogftergcweeft

te zyn.' Tegen de eerfte zei hy: ik zeg,

ik zeg , zyt gv myn moer , zoo zyt gy een

groote hoer , en "-jjel zeer onbarmhertig ge-

iveefl , van my maar op de ftraat ( 't geen

hy wel wifl) nedcrgclegt te hebben j en

daarom ,• ik zeg , ik zeg , hebt gy my toen

niet ivillcn kennen moor u zoon , isjanneer ik

uitgevaaren ben , en niets had., zoo kenne

ik u osk nii voor myn moer niet. Tegen
de andere zeide hy , ik zeg , ik zeg , hebt

gy my gezoogt , zoo hebt gy met my als een

brave moeder gedaan , en gy zult bevinden
j

:_dat ik als een braave zoon met u handelen

zal
,

gelyk hy ook ivaarlyk gedaan heeft.

Daarzvn'cr ook weinig, die de reduit

van den ouden Dcnner ( die men wil dat

hy bouwde) voor by gaan, die niet het

een of 't ander koddig verhaal uit het le-

vensbedryf van dezen Willem 'Janszoon

( want zoo wicrt hy doorgaans genoemt

)

_j „ moeten hoorcn. In zyn tyd was alles in

Vlak Banda nog zeer woeft en wild j maar de

eenigzins Heer Pieter F'lak ^ die ook een Arts was,
in zyne heeft het hier behoorlyk in ordre ge-
bedryven l
hier be- °"g'^-

, , „ ,. „ ^ , ^
fchrevcn. . Hy IS tgcweeft, die allereerft de Per-

ken , of ftukken lands , by kleine percee-

len , uirgcdeelt , de ftraaren afgeroyd

,

de Raad . des Gerichts ingellelt , en het

voornaamfte tot het ordentelyk beilier

van deze nieuwe Landvoogdy. verzorgt

heeft. . ;i. w, .

Deze Heer, den zS^^" Juli icJiy, met
een orembaai de vifite of 't bezoek agter

't Hoog Land zullende gaan doen , nam
den Opperkoopman 'Jaques Senepaar,

zynen Capitein Nicolaas Colf, zynenGe*
heimfchryver Ifjac van der Voord., 'en

Zfkeiejuffi-omv Maria Keyfers , medej

Zyn ge-maar zj»n fclieppefs , ofte roejers,

vankenis , Poelo,- Rhundcrs zyndé ,
' voerden hem

en ver- met Zyn ganich gezelfchap na KeUibon,

fcacëram^^" dorp op 't eiland Gerara , als in üa-

verny.

DeGcrammers, zoo goeden buit heb-

bende , wilden na geen voorwaarden van
loslaating of randfoenering hooren , dan
dat men ecrll alle Poelo - Rhunders op
yrye voeten (tellen moell , een onmoge-
lyke voorwaarde voor die van Banda om
na te kómen. (v.'bnj'-i

- _ , Ondertuflchen vont de Landvoogt van

lofliiig
* Atnboina , de Heer Jan van Gcrcom , goed

,

door de zich met 1 2 Goracora's den i
^^'^ October

Heer van derwaarts te bege\'en ; doch onderwecg
Gorcora.

|^^,.j ^^eder krygcnde , en weer te rug
geraakt zynde , is hy niet voor den
i5"^"dito met 9 Goracora's in Bandx ge-

il I. Deei.

komen , alwaar verftaan hebbende , op 1637; ..
-

wat plaats hun Landvoogt gevangen zat,
is hy daar na toe gefchept , en den t^^^
November aangeland.

Daar vielen in 't eerft verfchcide hevige
woorden, en dreigementen, aan weder-
zydenj maar die van Kellibon, wel zien-
de , dat hen de vrede beft geleek

,
gaven

den Landvoogt Vlak , met zyn gezel-
fchap (uitgenomen den Heer Senepaar,
die al lang te vooren , na Banda willende
overfteken , weggeraakte , zonder dat
men oit meer van hem hoorde , en die
aldus waarfchynclyk verdronken is ) zon-
der eenig landzoen te vorderen , aan de
Heer vanGorkom over, die zynen Ampt-
genoot den io''<='i November zeer zieke-
lyk in Amboina bragt , van waar hy,
wat bekomen zynde , den ii^s" Decem-
ber met 2 fchepen weer na Banda ver-
trok.

Hy vereerde eenige goude penningen
aan eenige Radja's en Orangkajcn, die
hem met hunne Goracora's waren komen
verloflèn , onder welke ook de Radja's
of koningen van Soja en Hoetoemoeri

,

benevens de Gnatohoedi geweelt , in

welker familien diergelyke penningen
(ontrent i: R''«" fwaar) te vinden zyn.
De Heer Cornclis -Jcoley is éen man \'an

groote verdienfte, en vanveeLagting by
de Bandanezen, geweeft.

Hy nam in 't jaar 1Ö54. die van 't ge- De Heer

fpanfchap Gottaroewa (beftaande in de^'^°.'^y'^

dorpen Gelor , Kellemoeri , Kellibon
, gej'^''^"

Affim, Dawan, Amoelit, Watteloni,
Onder , en Bammer ) als ook die van
't eiland Goram , vreezende 's Gompagnies
ganfche magt op hun dak re krj'gen , na '

veel biddens en fmeekens , weer in ge-
nade aan, maakende met hen dit navol-

gende gefchrift van verzoening.
>

WTCornelis Acoley , Landvoogt en

Beflierder wegens den Nederlandfchen

Staat in Banda , onder het beleid van den

Edelen Heer Antoni van Diémen , Opper-
landvoogt van gmfch Nederlands Indien

,

doen te vieten , hoe dat op '/ ern/lig bidden

en ootmoedig verzoek der exprejje daar toe

gecommitteerde Opperhoofden genaamt Ha-
talima, Labacuda, Gomboret Kaywan,
Manika, Tibo, Labi, Maleyo, ?« Ta-
toUo , van de refpective Dorpen Caielove ,

Ammcry Day , Ondei , /iineckor , Kelacket,

Mieren , Minda , en KeleJJiter , alle gelegen

<yp '/ eiland Goram , na goed berigt en onder'

handeling , tot difltr.üe reizen gehouden^

ivaar in de voor dezen bedrevene fouten le-

vendig zyn vertoont .,
invoegen na fchuldbe-^

kenienis en fidelle beloften van tot geenentyde

iets tegen de Nederlanders , of der zelver

Staat i nu y nogte nimmermeer , in 't klein

of tgroot te zullen attenteren , veel min te

dulden, de garingfle onlaften ons van hen niet

M ziiUeH
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*^37« zullen •worden aangedaan^ maar in tegendeel

te verzorgen , dn,t ons van hen alle hulp en

faveur, gelyk zulks een getrouwe vafaï be-

taamt , zal worden betoont , en dat -wy ia

alles "worden gehoorzaamt , waar op zy dan

van de Nederlandfche Geottroyeerde Oo:i-

indifche Compagnie en des zelfs Regenten in

dit vredsverbond weer aangenomen worden
,

weshalve» ben om verfoeide inzigten , ons

daar toe moverende , haar voorig bcdryf niet

alken vergeven is , maar waar op wy ook

nader met advys van onzen Raade met hen

in alliantie en een eeuwig verdrag getreden

zyn , en hen als onze bondgenooten en ge-

trouwe vrienden
.f

op de volgende conditie» ^

aangenomen hebben ^ gelyk wy de zelve aan-

nemen, en daar voor erkennen mits dezen
-^

dietivolgende- beloven , en fweeren de gemelde

Orangkaja' s van Catelavi , Ammer, Day,
Qn^eiy jiineckor^ Kelacket , Mieren , Minda ,

en Keleffter ^ voor baar ^ enhaare erfgenaa-

men , de E. Hoog Mog: Heeren Staaten Ge-

neraal der f^ereenigde Nederlanden , zyn

forflclyke Genade , den Prince van Orangie
,

als haarc booglie Souveraine Overigheid, item

der zelver Generaal, en den Gouverneur der

quartieren Banda , gebouw en getrouw te

zullen zyn tot den laatjkn adem toe , onder

ivelken eed d« gemelde Orangkaja's toezeggen
,

tn beloven , V effeEl tot alkn tyden te zullen

doen fiandgrypen ; dat zy lieden de min/ie

correfpondentic met geene vyanden van den

Staat , hoedanig , van wat conditie , natie
,

of ftatuure, de zelie ook zouden mogen we-
zen, niemant uitgezondert , houden, en veel

min ben hunne havens , of rheeden tot fchuil-

flaatzen verkenen , of de minjie faveuren

bewyzen j maar dat zy dezelve met alle mo-

gdyke middelen van daar weeren , en zulks

den Heer Gouverneur van Banda na de befte

gelegenheid te kennen geven zullen. Item,

dat , by verloop van ftaaven , en andere , de

zelve onder ordinair bcrglosn en verteerde

kollen , in rcdelykbeid beftaande , zonder

eenige frivole extenfien , in banden van ge-

melten Heer Gouverneur leveren, en baar befi

,

zoo veel hen mogelyk is , zullen zoeken té

bevorderen , gelyk zy hen ook ten boogllen

verbonden houden op het bevel van meer ge-

melde Heer Gonverneur (doch niet dan by

den uiterfien nood) haare Coracora's in

't water af te hnalen , en hem , beneffens

zynEds viagt, in alle getrouwheid, zonder

tegenzcggen , te dienen j en dit alles op pane
van als Eedbrekers en Rebellen gefiraft te

worden ; voor V welke de meergemelde Orang-
kaja's benevens hunne ingezetenen der boven^

genoemde Negryen den vryen gepermitteerden

handel op Banda , als mede op alle geaffo'

deerde Nederlandfche plaatzen , onder een

beboorlyke pa<'e, genieten, gelyk wy hen ook

alle vriendfbiip zullen doen fmaaken , en

ben onder onze befcherminge nemen , zoo

als dat een getrouw Heer , en goedertieren

Forft betaamt , en met onze conftitutien

eenigzins overeenkomen zal.

A S C H E

Gearrefteert in het kafteel Naffau , op i6j4«

V eiland Neira in Banda , den iS*^'" Decem-
ber 'sjaars 1657. Was geteekent ComcWs
Acoley. I'er zyden ftonden eenige Ara-
bijche Merken

, gefielt by de ondergefcbreven

Orangkaja''s Batalima. LabacuJa. Com-
boret. Caywan. Manika. Tibo. Labi
Labi. Maleyo. TatoUo.

Onder deien Heer Landvoogt Cornelis

Acoley, quam in 't jaar 1658. den 27**'*

Februari, hieruit Amboina, mec'tfchip
Frederik Henrik , verzcld van het fchip

Bimmcl , de Opperlandvoogt van In-
dien , de Ed: Heer Antcni van Dieme».
Hybragt met zich Mevrouw zyne Gema-
lin , den Ed* Heer Antoni Caan , Raad
van Indien , nevens zyn lyfwagt van hel-

baardiers , en drie vaandels foldaaten.

De voorname reden van zvn Edelheids

komftwas, dat zyn Ed:, den koning van
Ternate niet tyds genoeg in Amboina
aangetroffen hebbende, met zyne tegen-

woordigheid ondertuirdicn hier nog
eenigcn dienft meinde te doen.

De Heer Landvoogt zont zyn Edelh.
twee zyner voornaamlle bedienden , te

weten, den Heer GerardDemmer, opper-
koopman en tweede Perfoon, ne\'cns de
Heer Nicolaas de Wild , Fiscaal alhier,

om zyn Ed. te verwelkomen , en aaa
land te geleiden.

Den ift" Maart vertrok zyn Edelheid
na 't Hoog Land van Banda , bezag daar

de comptoiren Lonthoir , Oerien , VVajer ,

den Ouden Denner , en Celama , welkers
laatfte Reduit zyn Ed. Kuilenburg , na
zyn geboorteplaats, noemde. Ook bezag
zyn Edelheid de Perken, of borgerhuizcn

en plantagien aan de overzyde , mitsga-

den. Poelo Piefl'mg , digt by den hoek van
Neira gelegen, en by zommige fpotsge-

wyze Poelo Parampoewan , dat is 't vrou-

wen eiland ( om dat zy 'er ganfch niet op
vallen) genaamt.

Ook gingdeOpperland^-Dogtden i9<'«

dito na de eilanden Ay enRhun, hoorde -t

ondcrweeg , dat 'er een Engelfch Ichip

,

de George genaamt , voor Poelo Rhua
lag, 't geen zynEd. 's anderen daags na-

der bleek , wanneer de Heer foban Hun-'

ter , Faétoor der EngcU'che N.itie op Ma-
caflar, by zyn Ed. quam, verzoekende

op dit Eiland weer bezitting te mogen
nemen, ten welken einde hy (die zeide

dit niet eer te hebben konnen doen ) ook
eenig volk mede gebragt had } maar de

Heer Opperlandvoogt gaf zeer bondige

redenen , waarom zyn Ed. hem dit nu,

alzoo de tyd , daar toe geiklt , al lang

voorby was , niet kon toellaan. E^n
zaak , die onder Poelo Rhun reets be-

handelt is.

Dus quam dan de Heer *««« Diemen, en

deze Engelsman met zyn fchip , den
22**"»



K N. 9^

jdjj. 2ift«n dito van Poclo Rhun voor Neira

aan ; en de laatfte vertrok den 26'^^" dito

met zynen bodem naar JVlacafllir.

Den ij"'^" dito gaf de Heer van Diemcn

bier een pragtig aficheidsmaal aan iif

perfooncn ,
ging den iS*^^" dito na boord

en vertrolic den zp*^'" dito met de Iche-

-pen Frederik Henrik, Bommel, War-
mond , en nog een ander , weer naar

Amboina.
Meteen letter moet ik hier by voegen,

dat in 't jaar 1Ö36. den i'^="iM aart ook het

Engelfch Ichip , de Pacrl , voor het dorp

Lochum, op 'teiland Rhun, verfcheenen

2.ynde , de Heer Jcoley zich. in perfoon

derwaaits begaf. Daags 'er aan zont 7,yn

Ed.de twee opperkooplieden , deHeeren
^erard Demmcr en Pietcr IVilkmszoon^ en

den lieutenant Fo?;/è«^/«-^ derwaarts , om
den Engelfchen koopman , RandotJeJJon^
van dat eiland met zyn fchip te doen ver-

trekken, alzoo de ganfche bezetting al-

daar toen maar in 11 foldaaten en if
flaaven bellont. Hy weigerde dit, zeg-

gende , van zynen Heer Voorzitter op
Bantam maar gezonden te zyn , om dat

eiland te bezien , verzoekende , dat die

veiling niet met meer volk bezet mogt
worden voor nader ordre zyner Heeren
Principalen; waarop hy den ic^^" Maart
vertrok. Doch de voornoemde Hiinter

fchynt op zyn berigt naderhand herwaarts

gekomen te zyn , om iets van gewigt op
dit eiland ( dat de Heer van Dieynen door
zyn aanwezen verhindert heeft) te on-
dernemen.

,, „ De Heer Abraham fFsyns is hier een
De Heer ^ 1 n: 1 ? t j

Weyns ^^^'' lonclyk Landvoogt , en een man ge-

befchie- weeft , die zyn eere Itelde , in de men-
vcn. fchen ten belle , en tot vrede niet alleen

te raaden, maar ook buiten pleydoijen te

houden, 't geen ook de reden was , dat

hy zeer weinig vergadermg van de Raad
des Gerichts hielt, alzoo 'er by na niets

was , 't geen hy niet in der minne deed

afmaaken , of zelf buiten cenig pleydoi

ten einde bragt j hoewel ik 'er wel ge-

kent heb , die om de 4 of f maanden
eens vergadering beleiden , om de plei-

doijen te langer te doen duuren , en om
de menfchen , die daar na wagten moeften

,

te bederven. Hy wiert in 't jaar 1660.

Extraordinaar Raad van Indien,

o, . De Heer Johan van Dam y uitgekomen

de Heer^^ls vry Dodtor, wiert naderhand om een

Tan Dam. wakkere daad , die wy elders verhaalen

zullen, tot Sergeant Majoor van Batavia,

en i66r. tot Landvoogt hier gevordert,

alwaar tot 't jaar i66f. gebleven zynde,
vertrok hy in dat zelve jaar in Februarii

naar Amboina, om de zaaken aldaar, als

de naafte Landvoogt aan Amboina gele-

gen , by 't overlyden van den Heer Land-
voogt. Simon Cos , van naby te befchou-
wen. Wat raislyk voorval hy daar, en

verder op Batavia met de Weduwe van i^ï»

dien Heer , zyn trouwloozc bruid , en
met denOpperlandvoogt, dcHccYjohan
Maatfiiiker^ had, hebben wy reets onder
de lloffe van Amboina en de Moluccos
verhaalt.

Hy was een korzelig man, wiert ge-
mecnelyk

, Jan met de lange Broek , om
dat hy veel met een lange Misquitenbroek
ging , of ook wel de Lange Jan gcnaanit.

Met zyn tweeden, den Heer Antoni Hurdt

,

dfe anders een braaf man was , kon hy
ganfchelyk niet overeen komen, waarom
die ook in 't jaar 1664. na Batavia ver-

trekken moeit, en door den Heer yf/?;;oK(;/e

vervangen wiert. Hy v/as anders een
dapper man voor zyn yyand , waar van
hy verfchcide deftige blyken gegeven
heeft.

^
„

De Wc&xjacoh Cops^ die hem in 't jaar Copsflegt

i66f. verving, lag niet minder mef:zy- gedrag.

nen opperkoopman , de Heer Almonde^
nog in dat zelvejaar, overhoop, zettende
hem gevangen , na dat hy hem met 4
foldaaten van de Secretary , tcrwyl hy
fchreef ( alzoo hy toen ook geheimlchry-
ver was } met geweld had laaien alhaa-
len j zoo dat haar Hoog Edclhedcn , die
dit zeer quaalyk namen, hem na Batavia
ontbieden moeiten , qrdonnerende hem
in 't zelfde jaar , al was 't met een huur-
chaloep over Ambon te zenden , daar hy
in November aanquam, verti;ek kende in

'tjaar 1666. van daar na Batavia.

Deze Heer heeft daar als Landvoogt
zeer fors geregeert , en by die ingezete-
nen een flegten naam gehad , om dat hy
zeer inhaalendc en baatzugtig was ; dat
hy over al, daar hy geweeft is, getoonc
heeft ; ook was hy zeer eigenzinnig,

ganfch niet infchikkcnde , willende dat

alles voor hem zou opdraajen ; 't geen
hem , gclyk wy onder Amboina zien,

zeer quaalyk opgebroken is. Ondcrtus-
fchen is 'er in 't jaar 1 670. een verbond

,

in de tyd van de Heer. Hurdi , met die

van I^efïing en Rarakit gemaakt.

De Heer Cornelis van ^aalberg , een De Heei
zeer korzelig man, wel een goed foldaatvan

(gelyk hy 1Ö73. in Auguftus toonde ,
Q"'"''

toen hy als Commandeur over 13 <"che-
jjj'gfjng'

'

pen der E: Maatfchappy tegen i o Engel- hier.

fche fchepen Hoeg, en, na 4 uuren vegtens
,

hunnen Onderzecvoogt met 41 Hukken,
den Prefident genaamt, hunnen Schout-

bynacht, dcSamfon met 36 Hukken, en
deEntilope met 34 Hukken, veroverde,

doch een al te haallig , en zeer onge-

makkelyk Bellierder, die by na over al,

zoo aan de Kaap ( van waar hy ter ordre

der Heeren zeventienen in 't jaar i6(58,

fchoon daar Commandeur zynde , afgezet

naar Batavia gezonden wiert) als op Ma-
lacka , en daar hy gelegen heeft , met de

voorname Bedienden moejelykhedcn , en

Mi ze
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'

ze hier ook niet weinig met zyp Tweede
Pcifoon , den Opperkoopmart Maarten

Roos
,

gehad heeft. Hy zette hem ook
eenigen tyd gevangen, cnzojit liem met

zyiT proces na B:itavia , 't geen Roos daar

won.
' Onder dezen Landvoogt is'er door vcr-

fchcidc perfoonen een togt na de top van

<ie Goenong Api gedaan , onder welke,

ioo my zync Gemalin in 't jaar 1686. op

Batavia gezegt heeft, een Keizer, Ko-
ning, Hertog^ aVGraaf (dat iiS', perfoo-

nen, dien naam voerende) geweeft zyri.

_ TT Hy is vervaneen door den Hoer IVillem
De Heer i, ,, Yt t ., •

van y.sW""^^" '^y^^ ) een Heer van hooge jaaren,

befchre- dié niet alleen al grys was^ 'ölaar vaii

ven, ouderdom ook vry krom ging.

Van dezen Heer hebben de Bandafche

borgers menigniaal zeer veragtelyk ge-

fpröken, om dat hy nu en dan de dron-

ken baazen, die hün werk niet wel ver-

ligt, enzich vol gedronken Iwdden, wel

een ftreek met zyn dikken rotting met
eert :jilvere knop (dien zy de fles met de
zilvere fchroef noemden ) gegeven had j

maar zy hebben hem ( hoewel hy dat flaan

\vel kon gelaaten , en hen op een andere

"wyze geltraft hebben ) groot ongelyk
siangedaan , en naderhand daar veel be-

rouw van gehad , toen zy anderen kre-

gen, die hen ten uiterftegeplaagt hebben.

Hy was waarlyk , en buiten eenige drift

gcfproken, een vroom, ecrlyk man, en
een zeer getrouw dienaar van de E. Maat-
fchappy; een Heer,die agting voor braave

,

bequiime en naarilige lieden ; maar ook
een doodclyke haat tegen luiaards en
dronkaarts had. De eerlten hielp hy voort,

iTiaar de anderen llrafte en vervolgde hy.

Hy was niet alleen niet baatzugtig , of
inhaalende (een gebrek van veel Land-
voogden) maar in tegendeel zeer milddaa-
dig, en gulhertig ontrent die geen, die

dat verdienden. Van zyne mildaadigheid

heeft hy een groot bcwys gegeven , wan-
neer hy (fchoon by de aardbeving in

Amboina in 't jaar 1Ö74. zyn vrouw, kin-

deren, en huis, met alle zyn goederen,
die beneden , en niet boven in de vefting

waren, wegltroomdcn ) wel 20 jaaren

lang zync jaarlykze foldyc, zoo lang als

hy Opperkoopman , of Landvoogt ge-

weeil is ( dat in 1 1 jaaren wegens zyn
eerlbe bediening iiioo guld., wegens p
jaaren van zyn tweede bediening iióoo,
en dus te zamcn 33700 guld. bedraagt)
aan zyn zulters kinderep in 't vaderland

( die het egter niet al te zeer van nooden
hadden , alzoo haar zoon , N: Rooden-
burg^ Predikant op een dorp in Zeeland
was , daar hy 't zeer wel had) zeer gul-

hertig heeft laatcn trekken , waar van
ik, nog in Indien, nog in 't vaderland,

eenig diergclyk voorbeeld van milddaa-

digheid oit meer gehoort hcbbe.

• N^oitwas hy gewoon te paard een uur 1689.

of anderhalf uit te ryden, of hy deed
zyne oppaflèrs , die hem te voet gevolgt
hadden, altj'd z, endenfergeant, ofcor-
•poraal

, 3
glazen Franfchc of Rhynfche

Wyn, na dat hy dan zelf droak ., aan-

-ftóntsnazynwederkomll, dat ik menig-'

maal zelf gezien heb. , en in zyn bywe-
2C« , ,op dut.zyn (laavcn hem

,
hier. in niet

bedriegen zouden, fchenken. •

NoJt hèb ik , die eenige maanden by
hem gewoont heb;, en zeer beleeft eii

gulhertig van-zyii Ed. onthaalt ben , eenig
gefchil met. hem, dan alleen daar over
'gehadrj dat ik hjsto noit 'teen of.'t ander
,voor,my zalven verz(i>gt, hoewel hy my
uit zich zclven. ?;oo veel dienfl: gedaan,
.en ,zoo veel beleeftbeden bewezen had»
,dat ,ik wel ondankbaar geweell moelo
zyn, indien ik zeo--een milddaadig Heer
nog ergens om voor . my had willen ver-

zoeken.
- Noit deed ik zyn Ed. voor een ander
eenig.billyk verzoek « ;dat al zomtyds ge-
fchJed is , of zyn" Ed. heeft het oiy toe-

geflaan.
. ,

•

Met zyn Tweeden, en andere Raads-
perfüoncn , heeft hy in veel vrede en ruft

/tot zyn dood toe geleefi j en van zyne
vroomheid en eerlykheid is by myn aa.nwe-
zcn nog een blyk, die ik hier mede tot

zyn lof aantcekcnen moet , voorgevallen.

Zeker Perkenier, op een van zyn medc-
perkeniers, om dat zynEd. hem gunüig
was , zeer nydig zynde , quam den zel-

vcn op zekeren morgen , als een man,
die quaalyk vanden Landvoogt fprak, by
zyn Ed. aanbrengen, waar over hy eeni-

gen tyd wat onchutlt was, alzoo, hy ge- .

loofde , dat die man hem de waarheid
gezegt had. ZyinEd.deed my de eervan
my dit geval mede te dcelen, vraagende,

hoe my dit van een man, die hy zoo me-
nigmaal begunftigt had , voorquam } ik

zei , dat ik het niet geloofde , en dat ik

zyn Ed. , om dit regt te weten, raadde,

den befchuldigden enden befchuldiger op
eenen tyd zamenvoor hem te ontbieden:

want dat anders zyn vyanden in (laat wa-
ren, om altyd zyn belle vrienden by hem
verdagt te maaken. De Heer van Zyll

prees dit , en riep ze beiden voor hem.
De befchuldiger was 'er eerllj maar toen

hy den befchuldigden binnen komen zag

,

bedierf hy doodclyk. De Landvoogt
deed aan den befchiddigden een voorllel

van de befchuldiging j maar eer hy zich

daar over eens recht verantwoord , en

zyn alibi aangewezen had , viel de ander

al dccrlyk door de mande , en bad om
vergiffenis. Uit dit geval blykt ook
klaar, dat hy een Heer was, die zich in

zaaken , die dat lyden konden , zeer

geerne na de goeden raad van anderen

richten wilde.

Zyn
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1694;^ Zyn Ed. is veiTangcn door den Heer

Joannes Cops^ zoon van de Heer Jacob Cops ,

De jcnge^j^,^^ rneclte werk daar geweeft is , om

Cops in ^'ch aan die Perkeniers , die zyn Vader niet

lyn be- genoeg ingevolgt , en de Heer Hurdt

,

ftier aan- zyn opvolger , meer aangehangen had-
gemeikt. ^^^ ^ ^^ j^e^ bitterde te wreeken j waar

over hy ook j^art Antonis'zoon Fermier

(niks Jart Hac Hac genaamt) zoo lang

vervolgt heeft , tot hy genootzaakt gc-

weeft is , met zyn huisgezin op te bre-

ken, en na Batavia te gaan woonen.

Hy was een Oegt Beftierder , een man
van zeer weinig verlland , en die weinig

werk van zyn dienft maakte. Hy is

egter naderhand (fchoon hy, zonder or-

dentelyk door haar Edelhcden verloft te

zyn , op zyn eigen gezag maar uit Banda
op Bata.via quam) Raad van Indien,

en zelf nog Ordinair Raad geworden j

maar hy maakte het daar van tyd tot tyd

,

met byna noit in Vergadering te komen

,

zoo Oegt , dat hy op de klagte van den

Oppcrlandvoogt , de Heer Jan van Hoorn
,

daar over uit het Vaderland bedankt
wiert.

Als ook De Heer Cojett verving hem , zynde
de Heer met 'er tyd Landvoogt geworden in een
*^y"f« plaats , daar zyn wakkere Vader als Ban-

diet (hoewel onfchuldig, 2.00 men meinde,
en alleen door de bittere haat van de Heer
Nicolaas Ferburg) geleeft had.

Deze Heer had hier mede den beften

reuk niet. Een preuve daarvan was een

geval, in 't jaar 1697. of i6p8. aldaar ge-

beurt. Zeker Perkenier, in deLaoetan,

Jan PauJuszoon (zoo my door zeker

Heer verhaalt is ) van zyn fchoonzoon

,

Carcl Harder , befchuldigt zynde , dat

zyn flaaven een fokkel Foeli by een der-

den , Barent de Bakker genaamt
, gebragt

hadden, om die aan vreemdelingen, te-

fen 'tplaccaat, te verkoopen, zoo wiert

ier nog by gevoegt , dat des eerfte 's

vrouw , een zeer jaloers wyf , dit alles

mede wel wift.

Hier op ontbood de Heer Cojett deze

vrouw, die 't hem alles zeer omftandig

zeij waar op zy, en haar man, en ook
die , tot wien de fokkel gebragt was,
eenigen tyd lang gevangen gehouden,
hoewel zy en haar man , na eenigen tyd

ontflagen wierden. Maar aangezien die

man hem mogelyk voor die gunft niet

na zyn zin , of wel ganfch niet , be-

loonde (vermits hy zeer baatzugtig was,
't geen hy middagklaar in Amboma ge-

toont heeft) vont hy goed het Perk, de
Laoctang , den eerlten Perkenier , zon-
der een proces 'er over te maaken , af
te nemen , en aan Carel Harder , by
fchatting (quantswys) voor 6000 R»*"*

,

daar het wel eens zoo veel waardig was

,

over te doen geven j waarin de eige-

naar, ganfch misnoegt, goed vont daar

van aan haar Hoog Edelheden kennis te 1706.

geven.

De Hooge Regering van Indien be-
vont dit ftuk in allen deelen zeer flordig,

enten uiterften ónrechtveerdig , dat men
een man , zelf zonder het corpus deliSli

eens gevonden te hebben , maar op een
enkele befchuldiging , en zonder eenige
geregtelyke aanipraak , of onderzoek

,
met geweld uit zyn goed zettede. Zy
Ichreven 'er aan hem , en den Raad , wei
zeer fcherp over; maar de man heeft zyn
Perk niet weder gekregen , iloeg hier

over aan den dronk , en is van droefheid
het beftorven. Hy nam , by zyn vertrek
uit Banda naar Amboina,5'o3K«« Lamotius^
gewezen Hooft van Mauritius , en onx
eenige fwaare misbedryvcn na Rofingeijj
gebannen, met zich, hebbende op Mau-
ritius by zyn uittogtvan hem, beleeftheid

genoten j doch haar Edelheden ordon-»

neerden hem den zelvenwe^r naar Banda
te zenden. .'^.,

~'..

Noit hebben de Bandaneezen een erger £„ ^g
Landvoogt, als den HeevShcodorifs dcHttx de

Haze^ gehad.
"

! ,' Haie;,

Zy zeggen, dat hy ganfch Banda , maar
Poelo Ay vooral , bedorven , en veel in-

gezetenen alhier zeer arm gemaakt heeft.

Hy , die gelds genoeg had , wilde zelf

'er geen geld winnen, omtetoonen, dat

hy een goed dienaar der E. Maatfchappy ,

qua/l , was , en mogt ook r^iet lyden

,

dat yemant anders
, ja zelfs zyn eigen

Tweede, en fwager, de Heer van Eps^
waar medq hy ook geduuiig over hoop
lag, het allerminfte won 5 om welke re-

den hy hen ook van tyd tot 'tyd de ganr
fche vaart zogt te beletten, 'om ze dus,
als rotten in de val, geheeLte doen uic-

fterven > weshalven de Heer de Haze daar

over wel ernftig aan haai' Edelheden
fchreef j hoevi^el het juift den uitflag,

dien hy verwagte, niet h;id.

De Borger en Perkenier //^«n/èA/eKr,
die hy voor 't Recht betrokken had , wilde
hy aan de galg , of ten minften op het
fchavot hebben , waarom hy hem in d'eene

week zyn proces tegenwecs ; maar die

man daar van zich na Batavia beroepende,
en hy , door een reisje na Poelo Pieflang

,

hem de gelegenheid , tot aanteekening

van dit appel , zoekende af te fnyden

,

wiert juift , als hy op 't hooft quam,
daarom verzogt. Hy tragtte het wel te

ontgaan ; doch vermits die man hem
dreigde

, ^Izoo de tyd voor zyn weder-
kom ft voorby zou zyn , daar tegen te

zullen protefteren , zeide hy eindelyk,

nu , wy zullen zien , hoe wy het ftellen

,

en u genoegen geven. En daar op wees
die zelve Landvoogt met zynen Raad
des Gerichts (denkt eens hoe die Raad
van een Landvoogt afhangen moet ) een

en de zelve zaak, die Mejer de week te

M j vooren
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J709. voorcn yerloorcn had , in de volgende

weck tot zyn voordeel uit. Een dubbelt

vonnis , 't geen zeker Procureur op Bata-

via, om de zeldzaamheid, in twee bor-

dekens, in 't net gcfchrcven^, naaft den

anderen , als een van zyn bcilc fchilder3'en

,

in zyn voorhuis ophing.

.• Hy zont ook op zekeren tyd dezen

xelven Mcycr , daar hy zeer op fchynt

verbittert gcwccfl: te zyn, met een ichip

na Batavia , en wilde , dat hy 'er geboeid

na toe gaan zou , hoewel dit niet gefchicd

is. De Pcrkenier , Willem Bcrgé , was

derwaarts vertrokken , doch hy had zich

onder de beftelgocderen indeKonftapels

kamer moeten verfleken. En hoewel

Carel Harder met zyn chaloep ', en een

pascedul , na veel moeite , derwaarts ver-

trokken was, had hy egter in de papie-

ren der E. Maatfchappy van dat jaar geen

beter naara , dan de anderen.

Hy befchuldigde deze drie, houdende

zelf zyn iwager van Eps niet vry , dat zy

't kafteel hadden willen afloopen , zoo

my eenige van deze lieden zelf gezegt

hebben ; maar haar Edelheden vonden

deze beichuidiging al zoo zot , als on-

"waaragtig.

Hy maakte het hier eindelyk zoo grof

rtiet alle zyne tyrannifche zottigheden

,

dat de Borgers en Perkeniers , en vooral

Carel Harder , het niet langer konnende

harden , en vreezende , dat hy hen nog
de keel toebinden zou , goedvonden gc-

Zamentlyk over hem na BatavJ-a te kla-

gen } waar op haar Edelheden den Heer
Schenkenberg hier gezonden , en hem ge-

ordonneert hebben na Batavia te komen,
waar heen hy met Fcnhuyzen vertrokken

is , zonder dat hem egter wegens alle

die zottigheden , en geweldenaaryen,

daar over hem de Fiscaal behoorde aan-

gefproken te hebben, hetminftc leed ge-

Ichiet is. Zoo dat het een Landvoogt,
als hy gunft van Hoogcrhand heeft, vry-

Itaat aan de ingezetenen alles , wat hy
maar wil , ftr.'^fteloos te doen > daar men
by andere gevallen ( als aan den Ouden
HcerCör<'/^, endcHeer J^iro^Co/ij, toen

hy uit Amboina vertrok, als ook aan de

Heer Hofman , en anderen , bleek ) wan-
neer men de gunll van 't Hoogerhuis niet

heelt, een Landvoogt zoo wel, als een

ander , door den Fiscaal doen aanfpreken

,

afzetten, en zelf op 'tfchavot heeft we-
ten te brengen.

Wat hier de reden van gewecft is,

weet ik niet -y maar zeg alleen , dat zyne

zottigheden en geweldenaarycn zoo klaar

gebleken zyn , dat men hem van daar

ccft moeten ontbieden , en dat hy over

aldievalfche bcfchuldigingen , opzendin-

gen , en over 't plagen van zoo veel mcn-
ichen niet eens gemoeit , veel min iet

gclecrt is j uit het welke men het naait

A S C H E
oordeelen moet , dat hy vier witte 170^."

voeten gehad heeft , en dat het den Fis-

caal , die hem anders wel gevonden zou
hebben , waarfchynelyk v.'el verboden
geweeft is. Ja zyn zottigheden en huis-

geweldenaaryen waren maar weinig v/ee-

ken na zyn trouwen met een braave

vrouw , die hy niet waardig was , zoo
groot, dat hy dezelve, dieby haarvoo-"
rigen mans tyd , als zeer veribndig alles

belticrd had , zeer geerne ( zoo zy manr
zoo zot , als hy

,
geweeft was) onder

'tbeftiervan zyn flaaven zou geftclt heb-
ben , alzoo die de ilcuccls van alles had-

den , waar door zy duidelyk zag , dat

zy 'ér op die wyze volkomen t'huis lag ;

maar deze Mevrouw, zulk ccn leven niet

gewoon, en niet genegen zynde dit lan-

ger op te volgen , nam daar na ha.ireii

liag ( wanneer hy zelf zei , niet genegen
te zyn om by haar te blyven , om dat zy

,

die ontrent 1 00000 R''"^ bezat j zoo veei

niet had,, als hy wel gcdagt, of zy op-
gegeven had , -en om dat 'er eenige uit-

ftaande fchulden onder waren , die zoo
aanftonts op zynen eifch niet inquamen)
zoo wel waar, dat zy hem met bedaart-

hcid vraagde , ivat hy dart iviJde^ dat zy

doen zou ? met al bet uwe , zei de gek ,

maar ten eerjlen heenen gaan ; als gy my ,

zei zy , fchriftelyke ordre daar toe geeft ,

zoo Z'il ik gaan. Hy ontbood aanltonts

een Notaris om zoo een gefchrift van
fchciding op te ftellen ; doch ais die zei-

de, daiu-toeniet bi;voegt tezyn, verzogc

hy haar neef, de Heer Piêter Hakforty

die daar mede in huis woonde , die te

doen , die dit mede , als een zaak , hem
niet voegende, weigerde, en toen ich reef

hy ( 't geen ook belt voor zyn vrouw was

)

dit zelf, waar opzy nog dien eigen avond
met al het haare , zeer vreedzaam , en wel

dubbelt bly , dat zy op zuiken bondige

wyze van dezen quaadaardigen gek vcrlolt

was, uit den huis ging.

Naderhand zag hy wel, niet door zyn
eigen oogen , maar door die van twee
andere Heeren Raaden , dachy, dien 't nu
beroude, en die tragte haar weer by zich

te hebben , zeer dwaas gedaan had j maar

zy , die by haar ftuk bleef, heeft het daar

toe gebragt , dat zy , niet lang daar na

,

ook gercgcelyk , en by klokkegeflag

,

gefcheiden zyn. En na dien tyd heeft

men zulk een man , die uit de Land-

voogdy van Banda eerfl met zuiken Itank

,

en met nog veel vunzer reuk van zyn
vrouw gefcheiden was (alzoo hy klaar

bewees zyn eigen.huis niet te konncn be-

ftieren) nog Ordinair Raad van Indien

gemaakt , en magt gegeven , om , nevens

zoo veel verltandige Heeren
, ganfch In-

dien met een befluitendc ftcm teregeeren.

Dit Itaaltje alleen (denk ik) zal be-

quaam genoeg zyn om dezen gierigea

Vrek ,
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Vjoy. Vrek, die op het allerminfle inzyn huis-

houding zelf zag, en dan geerne bedilde

(fchoon hy een man was, die men zei,

dat meer dan looooo R<iets van zich zel-

ven bezat) te leeren kennen j en men
verwondert zich nergens meer over, als

hoe hy , die fchanoaleus gierig leefde

,

van zich heeft konnen verkrygen , om
dat flaavenloon in Banda , waar van hy
maandelyks zoo veel trekken kon , af te

fchafFen ; mxvc de hoope van hier door

hooger te zullen ftygen , en dan veel

meer te zullen winnen , heeft hem die

harde poil , met al de vloeken daar op
gcvolgt, en nog dagelyks volgende, als

de grootfte fchynheilig , niet zonder veel

neepen van zyn gewifie (die vry won-
derlyk geltelt was) doen overftappen.

Indien dit ons van ons bellek niet te

verre afleide , wy zouden hier van nog
meer konnen zeggen j maar zullen het

hier by laaten.

De Hccï Schenkenberg, zyn vervanger,

die hier in Maart lyop. quam, ilierf in

Juni, deszelvenjaars, en dierhalven kon-

nen wy van hem niet anders zeggen , dan

dat hy daar met alle de ftatie , ontrent

een Landvoogt gebruikelyk , begraven

is.

Kort na zyn overlyden quam hief de

Ambonfche Landvoogt , de Heer Jdriaan

van der Stel , hoewei ongeroepen , en

buiten eenige noodzaakelykheid
,

gelyk

wy nader, onder Amboina zien. Wat hy

egter hier verrigt heeft zouden wy kon-

nen toonen ; doch ons te verre daar over

moeten uitbreiden, daarwy ons zoeken,

zoo veel mogelyk is, te bekorten.

Het ge-
^^ laatfte Bandafche Landvoogt daar

drag van 'wy nog iets van te zeggen hadden , is de
de Heer Heer jindries van Eps. Hy was de voor-
yan Eps zoon van een vrouw , die met den Per-

Sftfw"
kenier en Borgerlieutenant N. Hardekop

is getrouwt geweeft. Deze Heer Har-

dekop , met een dochter van de Heer van

Breugel getrouwt , en eenige jaaren 'er na

naar Batavia met zyn huisgezin vertrok-

ken , en ook daar overleden zynde , is

die juffrouw naderhand met de Heer

Douglas hertrouwt , die eindelyk Raad
Extraordinair, daar na Ordinair, en ook

Dircfteur Generaal van Indien geworden

zynde , dezen van Eps , waarfchynelyk

op de voorfpraak van zyn huisvrouw , van

tyd tot tyd zoo verre voortgeholpen

heelt, dat hy, die anders daar toe geen

bequaamheden ter wereld, en noit eenig

ander dan zyn geboorteland, Banda, ge-

zien had, daar eindelyk egter Landvoogt
geworden is.

Zoo lang 'er geen bittere en uitberftende

gefchillen tuflchen den Heer Opperland-
voogt Ahaham van Riebeek , en den Heer
TiircE^cur Douglas

f
voorvielen, wiert hy

door den Heer Douglas , en uit vreeze van

zoo grooten Chriftoffel aan 't Hooger- 1711,

huis , in veel van zyn dwaaze quintcn

,

van de Bandanezen verdragen , zonder
dat men 'er veel anders , dan dat hy de
fnedigfte niet was , van hooi de.

Maar na dat het vuur tuflchen die twee
Heeren zoo openbaar en zoo fterk aan
't vlammen geraakt was , dat de bittere

Heer van Riebeek den Heer Douglas zoo-
danig in volle Vergadering gehekelt,en ge-
flingert had, dat hy 'er 14 dagen van te

bed fag, zoo moeiten ook van de weer-
ftuit alle de vrienden van dien Heer, en
vooral de Heer van Eps , aanhouden , en
ook een Afrikaanfche houw over den neus
hebben, t r^in^p it .okI-.

Hier toe had niet weinig aanleiding

gegeven, dat de Heer Landvoogt i;«« £/if

yemant had hooren zeggen , dat 'er een
pasquil op hem was gemaakt , dat van hem
gevallig in den openftaande Icfl'enaar van
zeker Affiftent Mattheus Caftella gezien ,

en ook waarfchynelyk door dien Cajlella

bedagt was.

Hy had dit zoo ras niet vernomen , of
hy zont Gecommitteerden, om die lefle-

naar te doen openen , en , alzoo Cajlella

dit niet doen wilde , gaf hy lafl: van die

te doen opbreken , liet 'er dat px<!quil

,

zonder naam , uithaalen , by hem bren-
gen , en dezen Cajklla daar over , zonder
eenig verder bewys , dat hy het gemaakt
had, maar om dat hy 't bezat, zonder dat
hy het aan yemant gezegt , of iets daar

van verbreid had , niec alleen gevangen
zetten , maar ook , na hem daar over in

rechten betrokken te hebben
,

geeflelen

,

brandmerken , en in de keten flaan.

Deze onordentelyke handeling , ontrent
't jaar 171 i. voorgevallen, waaide ten

eerften naar Batavia over , en gaf daar,

te meer, dewyl zy zoo wonderlyk in de
kraam van den noitvergevendenHeer-yd»
Riebeek diende , zulken roep , dat haar

Edelheden daar over een zeer fcherpen

brief aan hem en den Raad in Banda
fchreven, en Cajlella^ met zyn Hukken,
zoo als hy nog in de keten was, na Ba-
tavia ontboden , om daar zyne Aftie tegen

die genen , die hem zoo onregtveerdig

mishandeld hadden , zoo als hy te raade

worden zou, in te Hellen.

De HeerWM £/)y , die dit noit verwagt
had, en nu egter alles tot zyn nadeel, en
de fpillen op Batavia ganfch verdraaid

vond, was hier door niet weinig benart,

ja zoodanig , dat hy Cajlella , toen hy ver-

trok, aanbood buiten de keten na Bata-

via te laaten gaan , even of dit verande-

ring aan zyn grove rmsflag geven konj
doch Cajlella , dit weigerende , zei, dat,

had hy 'er nu zoo lang in gezeten , hy

'er ook nog wel tot Batavia toe in bly-

ven kon , en 'er ook in blyven zou , om
daar zoo te komen, en te zien, wat haar

Edel-
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»7i>.-j Edclhcden hier over verder zouden gocd-

,vinden.

Dit ontftelde den Heer van Eps zoo-

danig, dat het hem byna aan de zinnen

ging , te meer , alzoo haar Edelhedcn

van hem ook een omftandig berigt we-

gens dit ganfch geval , daar hy weinig

raad toe wift, atVorderden.

Cafiella qiiam ontrent in 't midden van

Mey 171 5- in de keten op Batavia , en

wiertin 't Ambautsquartifer geplaatil. Hy
had ged.igt , dat hy ten eerften Git de

keten geraaken zou > maar de behandeling

van zyn zaak , die eerft een naaukeurig

.onderzoek do.or den Raad van Jullitie

vcicifchte, liet dit nog niet toe.

Den i4<^=" . Üdober ideS zelven jaars

quam'cr tyding op Batavia,- datdeLand-

:
voogc van Eps 4 borgers vaji Banda , zoo

.als zy in 't Fort quamen.j had laaten vale

,
houden,- en laarzen, om4at zy onwillig

^waren geweeft tot nog toe te betalen zer*

kerc penningen, die hen opgelegt waren

wegens bu'itengewoone' vernieuwingen

aan de Kerk ,
( dat geheel buiten ge-

."woontcwas) om 't welk te óntwyken',

de borger Carper , nu deze zelve maand
Oétober met zyn ganfch huisgezin op

Batavia gekomen was. : .

In deze maand vernam men ook , dat

iekcr Predikant, ganfch niet eerbiedig,

nog eerwaardig van dezen en genen in

Banda , behandelt was ; volgens zyn eigen

fchryven aan. zeker Heer op Batavia, die

'tmy voorlas.

Het Opperhooft van Poelo Ay, Jaco-

bus Fakr:tx>i , had hem , kort na zyn
aankpinil op dat eiland, een braave oor-

veeg (zop zommige zeiden) gegeven >

doch hy hai^ dit Opperhooft zoo deftig

betaalt, dat hv 'er eer van had, hoewel

2)ch een Predikant noit met zyn handen,

maar met zyn tong en pen , verweeren

m;iet.

,, Niet lang daar na Was die zelve Pater

op de vo nbruiloft van de dochter van de

Heer van Eps ten huize van dien Land-
voogt genoodigt. Hy quam 'er j doch
wicrt aanltonts door zeker Heer niet al-

leen zeer quaaly k , over eene Thcologifche

llofFc {prekende, bejegend, maar kreeg

ook ( uat veel hooger liep ) een braave

fufflct , 't geen hy niet wel konnende
vcclen , zoo mcinde hy dien Heer by de

kop te krygcn, (dat hy, myns oordeels

niet moeit gedaan , maar liever wegge-
gaan , en naderhand hier over gcklaagt

. hebben) maar dezeHea-, wat kort zyn-

. de 5 ontdook zyn handen , laatendc , zoo
ik meyne , egter nog zyn pruik in de

^
loop. Zooras hy 't ontdoken was, fteldc

zith zeker Onderkoopman voor hem in

. de bres , maar hy vatte dien onvoorzig-

tigcn jongeling zeer ongenadig aan , en

wierp hem zoodanig tegeii de^rond , dat

A S C H E

hy niet weer ontrent hem komen durRlc. 1713.

De Fiscaal de Groot ^ die al mede het te-

gen hem had , vraagde , ivat het te zeg-

gen Tvas , dat hy dien Onderkoopinan zoo
handelde , en wilde hem drar op mede
aanpakken > maar hy gaf hem van dat
zelve laken een rok en broek. De Capi-
tein, die 'er mede byllont, en, die zoo
men zei , met al die • andere opgciicmt
had, om dien Pater eens te degen pal ie

zetten , en een vuile Athdftifcnc taal re-

gen hem uit te liaan , quam zich het

hatftc ni in de .bres Hellen , meinendc
dpor zyn krygskundige agtbAaihcid , en
groye handen (alzoo hy hem ook aan-

Tiillte ) dezen Pater niet alleen te over-

ihuivcn, maar ook wakker af te rolfenj

doch di: ontfchpot hem volkomen : want
de Predikant greep dit ongezouten en
Itinkend ftuk vlcefch in zyq ruggeÜreng,
en wierp hem zoodanig, dax hy quatllC;,

tegen de muur. ^

. Geduurende (leze bataille in 't huis

vat) den Landvoogt waren de kaarzen ook
uitgeraakt , waar op de Heer van Eps ^

niet wetende , wat 'er te doen was , in

die kamer gekomen , en , by ongeluk
ontrent dezen Pater genrakt , dien hy
ook , zonder hem te kennen als vyand,
•maar tot zyn ongeluk , aantaftte , aan-

gezien hy hem een groot getal muilpee-
ren gaf , waarom hy zich eindelyk be-
kent rrwakte. De Pater, hoerende dat

hy den Landvoogt onder zyo kluiven

had, zeide met bedaartheid : myu lieer

^

zyt gy bet , ik Imd bet op u zoo niet gcme ut >

maar dagt ^ dat het een ander vjas^ die my
als vyand aantajfte^ en derhalven ts tnydat

kei ; en dus liet hy hem , nevens de vier
. ,

anderen , mt alle de gekregene llagen

daar , en ging , om verdere moeite te

•myden, na huis. ,

Het bleef daar egter niet by : want
daags daar aan tot den avond zich in huis

gehouden hebbende ,
ging hy met zyn

Cibay , of dunne Japonze rok , om een

•avondlugtje ; doch had een klein hou-

wertjedaar onder verborgen , of zomryds
een van deze avondwolven een toeleg,

gclyk hy vreesde , op hem gemaakt moge
hebben. En waarlyk zyn voorzorge was

niet te vergeefs; want, in zekere ftraat

.gekomen zynde, wiert hy door een vaa

deze vier gaften, verzeltvan eenige flaa-

.ven met dikke ilokken , zeer ichielyk

overvallen, maar had hy zich wel in des

Landvoogts huiS geweert , hy deed het

hier niet minder, rukte aanllonts van leer,

't welk de flaaven zoo ras niet zagen , of

zy lieten haar meefler in de pekel , wel-

ken hy dwong- op Ibaat al knielende hem
om vergiffenis van zyne dwaasheid te

bidden. ,

De Landvoogt van Eps , die dit alles

hoorde , fchrecf van al deze gevallen

alzoo
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1713- alzoo Aveinig na Batavia , als van de weer-

gadelooze flagen , die hy by dat duiller

avondfpel zoo onverwagt kreeg , maar

verzegt alleen , dat haar Edelheden hem in

plaats van de drie Predikanten toen aldaar

,

(die ook om hunne opkomlt, zonder er-

gens verder af te fprekcn , verzogten)

drie vroome , eerlyke , en godvriigtige

PerToonen geliefden toe te zenden j waar
uit veelen op Batavia geloofden , dat of

die Landvoogt gek was , of dat hy ten

minllen vaftllelde, dat de drie , die om
hunne verlollïng verzogten , niet vroom

,

ccrlyk , nog godvrugtig waaren ; doch
de tyd heeft geleert, dat het eerlte maar
al te waar was.

Nog in deze zelve maand quam 'erty-

ding, datdeHeer-y^w^/i^, geen raad met
de zaak' van Cij/?f//«z , waar op haar Edel-
heden zeer llyf ftonden , wetende , niet

alleen mymerde, maar niet veel beter als

'gek erf beroerd was ; waar door hy ook
genoodzaakt gewceft is , om in 't jaar

171 4. ontilag van zyne bediening , mits

verblyvende daar, te verzoeken, 't geen
hem beide, mits affchryving van gagie,

in 't jaar ijiy. toegeftaan is.

Hoe 't nu verder met de zaak van

Cajiellaf en hem gegaan is, weet ik niet

net , dan alleen , dat haar Edelheden in

't jaar 171 6. 'tverblyf van den Heer van
Eps in Banda ingetrokken , en hem ge-

ordonneert hebben wegens de zaak van

Caftella op Batavia te moeten komen,
aangezien hy haar nog ganfch geen ver-

antwoording daar ontrent gedaan haddc.

Ik geloof egter , dat die 'zaak zulken

vaart niet meer , als in 't eerft ,
geloopen

heeft , om dat de Heer van Riebeek in

't jaar 1715. ondertulTchen is komen te

overlyden , en fchoon de Heer Douglas^^l^'
patroon van de Heer van Eps , niet lang
'er na naar 't vaderland vertrokken is,

heeft hy cgter daar in zyn plaats den Heer
Cajlekyn , zynen vriend , en ook den Heer
van Swol

, gelaaten , met wien , toen
Opperlandvoogt zynde , hy in een goed
verltand ftont , en altyd geftaan heeft,
ten ware daar in door de tyd eenigc ver-

andering ('t geen niet geloove, nog my.
gebleken is) gekomen was.

In zyn plaats quara in 't jaar 1715". de
zomtyds waarheid fprekende Heer Philip

David van Ucchelen^ die in 't jaar 17 ip.

in 't begin met zyn Tweeden Jan de

Croefe , en den Fiscaal Loiiii Baarmaaker ,

over hun flegt huishouden aldaar , op-
ontboden is met afgefchreven foldye,

en door de Heer Pieter Gabry ^ Tweede
van Amboina , in 't jaar lóip. vervan-
gen.

Deze Heer Gahry bleef 'er tot. 't jaar

ijzi. en wiert door den Heer Salomon
Storm vervangen i doch deze in 'c jaar 1711.
jften Januari overleden zynde , is myn
fchoonzoon de Hccï Balthafar de Bruynnc
hier f maanden Gezaghebber geweeft.

Uit deze weinige llaaltjens kan men
zien , hoe 't in zulk een Landvoogdy nu
en dan toegaat , en hoe zoo veel braave

mannen , en huisgezinnen , dikwils van

de zotte caprice en hoofdige grillen van

een dwaazen gek , en averegtzen Land-
voogt ,

geheel en al athangen moeten

,

zoo zy niet t'eenemaal bedoi^ven willen

worden , 't geen hen , hoe voorzigtig zy
ook zouden mogen zyn , dikwils egter te

beurt valt, alszy maar 't ongeluk hebben
van by hem in 't oog :e loopen , en in

't quaade blaadje te llaail.

ZEVENDE. HOOFDSTUK.

NAamen der Comminariflèn hier. De Opperkooplieden. De Capiteins. De
Opperhoofden van Lonthoir. De Fiscaals. De Soldyeboekhouders. De Ge-

hcimfchryvers. De Opperhoofden van Poeh Ay. De Opperhoofden van IVayer.

Geheimfchryvers t/« Gc?7V^/5. i)^ Lieutenants. De Vaandrigs.

DAt men nu en dan hier , en in

andere Oollerfche Provintien

,

wel een Commifl'aris , ofGevol-
magtigden uit naam van haar Edelheden

,

gezonden heeft , om alles daar van naby
na- en door te zien, is wel waar, maar
dat gefchiede meer , als men oordeelde

,

dat het belang der E. Maatfchappy dit

vereifchte, dan wel om eenige onorden-

telykheden , door een Landvoogt begaan ,

na te ipeuren , of te ib'afïen , behalven

dat 'er maar zeer weinige geweeft. zyn,
die al mede na hunne driften , énveeltyds

niet zonder groote zugt, de zaaken be-

handelden.

i

III. Deei.
N Naamen
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Naamen der Comm'iffarïffen der drie Oofterfche Landvoog-

dyen, Amboina, Banda, en Ternate.

Naamen ^^^^'^^ '^^^ %"^' >

derCom- Die 'er (dat wat wonders was) ging, om tge-

miffaris- drag van den Landvoogt Sonk te onderzoeken.
zen hiei. ciiiis Seyjl

,

jifitoni van den Heuvel^ _ . - - -

Deze is hier maar pas geweeft.

jlrtus Gyfeh, - - -
_ -

Die hier in Juni lö^f. quam , en in September

vertrok, met 'tfchip den Arend.

Jntoni van Diemen^ Opperlandvoogt , •

-

Die hier uit Amboina voor een fpringtogt over-

quam , om dat de koning van Ternate daar nog

niet vcrfchenen was , om met hem alle zaaken te

vereffenen.

Antoni Caan^ - - " ~
,

~

Superintendent , Overfle , en Zee ,'oogt over de

drie Oolterfche Provintien.

Afnold de Vlaming van Oudshoorn,

Superintendent, Veldoverfte, Commiflaris, Zee-

van 'tjaar löij.

voogt

.

enz.

Simon Cos, - - - - -

Cornelis Speelman, ------
Superintendent , Commiflaris , Zcevoogt , enz.

was hier den i4<'«'» Mey 1667.

Antoni Hardt

,

_ - - - -

Ook quam hy in 't jaar löjf. by 'toverlyden van

den Landvoogt, hier voor een fpringtogt.

Robbert Padin-ugge, - - - - - -

Deze is in alle drie de Landvoogdyen geweeft.

Dirk de Haas, - - - - _

Deze ook.

1617,

I65J.

i6?3. en i<S}f.

1638.

164}.

löj-o. tot 't'yna \6^^

\66l.

l66y.

16jz, en nog i6j6.

l68p.

En deze zyn ze , die myns wetens

Commiflaiiflen over die drie Landvoog-
dyen , hoewel ik niet weet , oF zy alle

wel in alle de zelve geweeft zyn.

Schoon ik bevoorens èen nette Lyft

van de Landvoogden opgelcvcrt heb,

heb ikcgter, wat moeite ilidaar toe ge-

daan heb , die van de verdere Bedienden

der E. Maatfchappy alhier zoo net , ;ils

wel wcnlle , niet konnen bekomen,
't gene ik 'er af wete opge-

op dat een ander , die 'er beter ge-

heid , dan ik , toe gehad moge
hebben , de rcft daar na , zoo 't hem luft

,

byvoege , of my die opgeve. Hoewel ü^

het mync al vry na gebragt hebbc.

ik

ik zal egter

,

ven,

legenheid
,

De Op-
perkoop-

leden.

Opperkoopheden , en Tweede Ferfoonen van Banda.

ffenrik van Bergel, van i6op. - - - tot löop. wanneer Landvoogt wicrt.

fFillem van der Voort, 1609. - - - - -

Jaques Senepaar, - ----- 1617. wanneer verdronk.

Cornelis Jcoley, - - löjz. of 1635. 1633. wanneer Voorzitter wiert.

Gerard Demmer , - - 1633.- - - 1Ö38. dat na Batavia vertrok.

Pieter IVillemszoon, - 1638.

Abraham JVeyns, - ----- 1 65*5. als Voorzitter wiert.

Ifaac Topander, - \66o. - - -

Leonard van Sorgen, - ----- 1(J<5i. wanneer ftierf.

Ernft Sax, 1 per interim

en > te zamen i5öi. - - - iö6z.

AntomHurdt^
Antoni Hurdt, - i66f. - - - 1 06j-. vertrok na Batavia, wiert Com-

miflaris van de Weftkull.

Johan van Almondc , - \66f. - - - i66<f. vertrok over Amboina na Batavia.

Sybrand Abbema, - 1667. - - - lóóS. vertrok naBaiavia en 'tVadcrland.

Adriaan Ketelaar , - 1 66s>, - - » -> - dat ftierf.

Maar-



Maarten Roes f

yoames Keyts,

jilbert van Breugel^

Hemik Crtidop.,

IVülem Bajiing, -

7. h h Vi

van 1673. 0^1074. tot 1678.

N. 99

467%.
- i68i.

1683.

Cornelis Stull, - - löpi.

Balthafar Coyett, - - 16P4.

"Jacobm de Witte ^ - 1694.

Ifaac fVeyns ,
provifioneel

,

1700.

IfaacMaJJis^ - - 1701.

jlndries van Eps^ - - 1703.

£)en zelve» i - ^7°T-
Denzelven^ - 1706.

Jacob Cuyk van Mierop^ ijop.

Ifaac Marmer , Koopman
en profinoneei Tweede. 17II.

"Pieter Gabry ^
- 1713-

Jan de Croefe^ -
ïj'f-

of 1684.

14 April

f Maart

i68z.

168?,

1687,

l6pi.

1693.

1694,

1700,

170 1,

1703,

1704.

I70Ó.

1709.

1711.

1713.

I7if.

I7IP'

Balthafar de Bruyne, - 1719. in Mey i7ii.

dat met Proces vertrok na Batavia,

daar 1682. in Oktober of No-
vember Jlierf.

na Baravia vertrokken.

dat Itierf.

dat vertrok na Amboina.
dat den i2<ie"Febr. ftierf alsgeko-

ren Landvoogt der Moluccos.
dat vertrok na Batavia.

dat Gezaghebber wiert.

dat ftierf.

vertrok na Batavia.

opontboden na Batavia, over dat
voor de Heer Stull in de Kerk
niet wilde opftaan.

dat Gezaghebber wiert.

23 Febr. dat weer Gezagh. wiert,

1 f Juni dat weer Gezagh. wiert.

z6 Novemb. dat ftierf.

vertrok na Batavia.

vertrok na Amboina.
dat met afgefchreven foldye op-

gaat na Batavia.

I Januari dat Gezaghebber wiert

,

't geen hy bleef tot zyn ver-

trek , den 24 Mey , na Batavia.

Capiteynen van Banda.

He Qv^ï- Henrik Beverningf van Gouda, - van 1616. -

tcinen. f^y [^omt in 'tjaai* 1616. hier voor als

commanderende over NafTau en Bel-

gica.

uidriaan van der Dufen^~\COvamznétrGnèt

Jan Ferhoeven ^ van ^op Poelo Ay over i6l6. -

Tiel, -3 't Fort Revenge.
Hemik Steur ^ van Sommelsdyk, - - i6l6. -

Deze nam Poelo Ay in dit jaar mede in.

Maarten Janszoon f'^ogely - - - - . -

Deze heeft den 1 1'^^" Maart 'sjaars 1 6zi

.

't Hoog Land helpen innemen, en was
een dapper man. Hy was getrouwt

met een inlandze Amboineefche Mixtize

dochter van Noefla Laoet , Britis Pien-

tas genaamt , van een Portugeefche

vader en Noellaloeze moeder geteelt,

en zyn dochter was de vrouw van den

ouden Heer Z,«»r£»j Pit, vanBremen,
die Landvoogt van de kuft vanChoro-
mandel , en ürdinaar Raad van Indien

gewceft is.

Men zegt dat hy ook Poelo Ay heeft

helpen innemen en daar over met een

groote goude keten befchonken isj

doch ik vinde zyn naam onder de

Hoofdlieden van dieveldtogt niet aan-

gcteekent. Egter wil ik het wel ge-

looven , om dat my dit van een zeer

oud dienaar van de E. Maatfchappy,
die allerlei oude papieren der Secretaiy

doorfnufFek had , en die zelf ook een
Inlander van hooge afkomit was , ge-
zegt isi doch dit wete ik, dat hyzich

tot

N A altyd
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akyd zeer dapper in alle voorvallen

gedragen heeft.

- - - - - Gilde, - - - - van - - - - tot

Der.e komt in 't jaar i5if. in deBata- ,^.

vifche Kerkpapieren als de man van

zekere Donna Fhilippa , en als Capi-

tein, voor.

Nkolaas Colf, - - - ------
Hy voor Sergeant uitgekomen en in

Amboina gepTaatrt zynde , vryde daar

een ryke Hollandfche weduwe (die in

de Batavifche Kerkpapieren in 't jaar

\6tj. den ii'*^" Oftobcr Hilknmr ge-

raamt word ) doch had niets 't geen

hy ten huwelyk brengen kon. Schaam-

te 's halven vulde hy zyn ledige kift

met fvvaare ileenen ( 't geen daar na

Uitquum) en gaf de matroozen een

fleekpenning om te maakeii , dat zy in

\ overheifTen in zee viel ,
gelyk , tot

zyn groote blydfchap mwendig, hoe-

wel tot zyn groote droefheid uitwen-

dig, gcfchiedes doch 't huwelyk ging

egter voort, enhy naderhand met haar

na Banda , daar hy na veel trcf&lyke

daaden Capitein geworden , en in 't jaar

1617. in Juli met den Heer Landvoogt

Pieter Flak , en meer andere door de

Poelorhunders , die hen fchepten,

gevangen genomen , en na Kelibon gc-

voert is, gelyk wy te vooren getoont

hebben. Hy was een dapper man,
aan wien haar Fd.'lheden zich zoo veel

lieten gelegen leggen , dat zy , na dat

hy zekere veiling buiten lall van den

Landvoogt (ik vertrouw dat het ^uiryn

•van Raamburg , of een ander ontrent

dietyd, gewecft is) ingenomen, en

die hem daar over in de keten gcflagen

had ,
goedvonden hem , na Batavia zoo

opgezonden zynde , niet alleen izeci- te

'

pryzen , en uitdien keten teontflaan,

maar ook een fwaare goude keten om
den hals te hangen , en dezen dapperen

held daar mede onder een Quitafol van

Staat geheel Batavia rond te doen lei-

den j en om hem nog meer te eeren,

en te regtveerdigen , zonden zy hem
't jaar daar aan met den yzeren keten

aan zyn been, en met de goude keten

in een doos 'er by , weer na Banda

,

met uitdrukkelyke laft aan den Land-

voogt, dat, had hy hem zoo onrcgt-

veerdig in de keten doen flaan , hy
zelf in perfoon met hem na de Smit

zou gaan , en hem van de keten doen

verlollcn , en hem dan zeU dien

gouden keten , als een man , die de-

zen , en niet den yzeren door zyn dap-

perheid verdient had, om den hals te

hangen , of doen hangen , hem in

't toekomende ordonnerende de behan-

deling der krygszaaken alleen aan den

Capitein , tot wien die cigentlyk be-

hoorden , en die ze ook beter , dan
hy,
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hy, vcrftont, te haten, en zich daar

mede in 't geheel niet te bemoejen.

Hy komt in 't jaar 164T. joft«"De-

cember , in de Batav. Kerkpapieren ,

in Banda nog voor.

Hans Jurriaanszoon ^ - _ - van

Hy komt in dezelve Kerkpapieren in

't jaar 1651. 16'*=° Juni, voor.

Daniel ÏVolfzen komt in 't jaar 1635. by
de Heer Raamburgs dood voor.

Frederik Gommersdorp ^
_ _ -

Herman van Outhoorn^ _ . -

Pauliis Janszoon Vijfcher , van Rintsdorf^ .

-

Jan Jucobszoon HyJJelberg , -

Zyn regte naam is TCJfmberg , en zyn
bynaam, Capitein al al, omdat hy in

een verhaal zeer dikwils die woorden

,

fchoon zy 'er niet te pas quaraen, ge»

bruikte.

» - - - Gerriiszoon, - •-

Paulus de Brievings, - - - -

uintoni de Lamsweerde , -

. Capt. Lieurenant.

Jan Schacht^ . - >

Johan Finkf
Willem van Berge, - - ,

Deze was het nog in 't jaar 1715.

Herman Fleek, - - -

tot 1*31.

1547. -

l(5f8. -

1(568. -

IÖ83. -

l66t. of 1653.

i68z. wanneer ftierf.

I6p2. wanneer ftierf.

1691. of 1693.
löpy. 10April.

iÖp8. -

1706. - ' -

ï<Jp4. dat ftierf.

i6p8. dat vertrok

Ternate.

1701. dat ftierf.

na

1708. dat vertrok n4'

Batavia.

1708. inMey,ftierfin 'tlaatftvan 'czelvejaar.

170P. - - 17 10. dat na Bat. vertrok.
1711. - -

Zacharias de Benfin , -

- was 't nog 171P.
in Sept. en ver-

trok na Ternate.
ijtz.

Opperhoofden van Lonthoir , zynde Koop-
lieden tot (5j guld.

De On.P^i^''P "v^fi ^("^ge^Ioo,
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*Jan de Heere^

Ifaac Wcyns^ - -
',, ^

'

Jacob Claarbout had in zyn Z. Wefter

Spiegel wegens quaaden handel in zyne

Commiffic na de Z. Welkr eilanden

zoo veel tot zyiien lalle ter nederge-

ftelc , dat men goed vond hem na Ba-

tavia op te ontbieden.

Nicolaas ElartSy . - -

Pa/tlus Timmerman j
- " "

Hen-'-ik Hellerus^

Was het nog in 'tjaar \ji6.

D A
- van 1Ö94-

i6p7.

- 1701.

- 1701.

- i/op.

f i

C H E »

tot i6p7. dat naBataviaver-

trok,en daar llierf.

1701. dat na Batavia ver-

trok , opontbo-
den zynde.

1707. in Mey dat na Ba-
tavii vertrok.

1709. dat naBat. vertrok.

Fiscaalen van Eanda ,
' zynde Kooplieden

tot 50 guld.

g. . Ifaac van der Voord ^ - - - van i<Ji8. tot 1619. dat verdronk.

Hy wiert met een watervloed in zee

gefleept.

BaUbaJar ffeyntgens^ 16J3.

- 1638.Nicolaas de JVild^ was hier,

Hy h lalde den Opperlandvoogt de Heer

van Diemen , by zyn komft hier , in.

Willem Maafzuikcr y
- - - - -

'^acob !-orneey - ' - " ^^H'
Voor zeer korten tyd.

Ernfl Sax, Jf^rT-

yoannes Robberti, - - - - 1663.

Jtiflinus mn TFyk, - -' - 1(^6-7.

Maarten Roos., pro\ ifioneel

,

- - i66j.

Jacob van Dyky . - - 1674.

Joanries de Hartog, - - " - - -

1 63 3 . dat op Ceram docdgenageu
wien , met iƒ anderen, ia

Juni.

Itff7 dat opgezonden vertrok.

- deae is löfS. van de Go-
rammers vermoord.

löö^.datHooft opLonthoir wiert

1664. dat, door den Landvoogt
vanDam gegyzelt zynde ,

llierf.

1669. dat dit vaft wiert, tot i57I.

1676. datHooft opLonthoir wiert

- als boven.

Gysbert van Rykely - - - 1606,

- - - - van Royeny - - - - -

Henrik Caasy - - - - 1691.

Pieter van der Poort ,

Jfaac PVeynSy

Jacob Cloeky

Jacob Claarbout ,

Ifaac Padbrtiggey

Henrik Steenhoop

,

Jacob Bottendorpy - - -

Jacob Cityk van Miei'op,

Jacobus Falentyny

henrik de Groot ,

Louis Baarmaaker
y

- -

Dcz.' was 't nog in 't jaar 1716. ging

op met afgcfchreveo gagie 1719.

N. Lafourj - - - . 1719.
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Soldye- Boekhouders vanBanda, zynde Onder-
kooplieden.

DeSoldy- jacob Hart,
boekhou- -^

deis.

Maarten Roos,

• - - Cop,

van 1667. tot

- 16f9. 166j. dat Fiscaal wiert.

- 1Ö74. 167(5.

Jacohus de Witte,

Joannes Swittms,
- - - van den Berg

,

» - - Maartenszuon

,

jindrhs van Eps,

Rutgcr Fakntyn,

Pieter. Pjl,

Dirk Henrtk Ie Grand,

Pieter Perfoy,

Was het nog in 'tjaar 1716.

Lucas Beernink ,

1687.

lópi.

- 1701.
' 1701.

- 1708.

17DP.

170P.

171 p.

löpi. dat na Ay gaat.

1700.

1701.

1707.

170P.

170P.

dat afcezet is, en vertrok

1708.

dat vertrok na Batavia, en
verder na 't Vaderland}
doch fcheide aan de Gaap
van zyn Vrouw , en qua-
men beiden weer, en hy
flierf op Batavia.

dat na Wayer gaat.

Geheimfchryuers van den Landvoogt ^ en van den
Raad van Politie in Banda , zynde Onderkooplieden.

De Ge- Ifaac van der Voord,
heim- _ . .
fchryveis._

ylntoni Hurdt,

Ernjl Sax,
- Vink,

"Johan van Almonde

,

Valentyn Ruftiis,

- ~ - Braams,
Henrik Caas,

jlbraham Sem,
Coenraad Frederik Hofman

,

van 1617. tot 162.9.

i6fj. datHooft opLonrhoir wiert

16fj. dat Fiscaal wiert.

- 1669.

- 1682.

- I6pf.
- lópó.

Pieter de IValfche, provifioncel,

'jacob Bottendorp, - - - 17DI.

joames Hartenberg, voor een tyd ,
- 1701.

Ifaac Marmer , voor een tyd, - - 1702.
Tot 1705. en verder vaft.

Lcuis Eaarmaaker

,

- - - lyop.
jacob de Hom, - - . \y\^.
Was het nog in 'tjaari7ip. Septemb.

166^. dat over Ambon na Batavia

vertrok, zynde te gelylc

ook Opperkoopmafl, en
Tweede.

Ï570.

löpr.

1701.

1702. dat Fiscaal wiert.

1702.

170P. vertrok na Batavia.

17IJ'. dat Fiscaal wiert.

Opfer-
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Opperhoofden van het eiland Ay ^ anders Poelo Ay

^

genaamt, zynde ook Kooplieden tot 6 5 guld.

Opper- Mekhior Momhart ,
- - • van

hoüfden Philip de Carpentier , Zoon des Opper-
van Poelo landvoogts van dien naam,

^' Sybrand Jbbema^ - _ _

Juftimis van PVyk ,
- - -

Nicolaas de la Montagne, -

"yoames Kejts, _ . _ -

Nathamel Goedhandy _ _ -

- Wilkhoords ,
- -

"Joannes Blufé ^ - - -

Jacobus de IVitte^ - .
-

Joames Swinnas, - -

- tot 1661. dat ftierf.

Jaceb Claifrhut,
.IC~I

-V- X*

j^ndries "jan Eps, -

Ifaac Padbrugge,

Jfaac Marmer y

Jacobus Valenty», -
.

Reynier van Putten

,

-

Was het nog in 'tjaar 1716.

1661.

1667.

1670.

1078.

168,-.

J696.

1<ÏP7.

1700.

i66z.

1667.

1Ö70.

1677.

1678.

.1691.

i6p4,

o£
tot 1700,

1701.

i7or.

1703.

1710.

1711.

I7if.

170?.

1710.

171 f.

dat Tweede wiert.

dat na Lonthoir ging.

dat ftierf.

dat ftierf.

dat Tweede wicrt. .

dat ftierf.

vertrok na Batavia , daar

ontboden zynde wegens
zynen 'L. Wefterlpiegd
en over de zaaken , ten

liifte vun PVeym daar ia

geftelt.

dat Tweede wiert.

vertrok na Batavia.

dat Tweede wiert provi"

fionecl.

dat ftierf.

Opperhoofden Van Wajer , zynde Onder-
kooplieden.

De Op- Pieter van Beufecom ,

peilioüf- _ . - Foxter,
^n v^nifa^^fj ^an Eps,

ayer.
j^j^^i^^^ jg /^ Montagne,

- - - Thim,

van - - tot i6fo. dat na Lonthoir ging.

-- - WSói. dat hy verdronk.

- 16ÖI. l66f.
- i6öf. - 16Ö7. dat na Poelo Ay gaat.

' • 1687. . 1Ó88. of ió8p. dat over wangc
drag vryman wiert.

Henrik Hellerus., - - -

Dirk fJenrik Ie Grand,
Alderd Alderch'zooH,

Hy was het nog in 't jaar 1714. eq

mogelyk laater.

1709.

170P.

1709. dat na Lonthoir gaat.

170P.

Geheimfchryvers des Gerecht

s

, of cerfte Klerken in

in Banday zynde Boekhouders tot 30 guld.

De Ge- Pf^t^^ BafteelSj

heim- - -

fchrv'vers - _ . .

ridiS"
^'^^^ ^' TValfchcy

van 1687. tot

Wouter Schutte^

Geheimfchryvcr van kleine zaaken.

- 1701.

170 1 . dat over 't daan van byzonJ

dere Zegels afgezet is.

ïjoi. dat vertrok na Bauvia.

Liu\i
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Louis Baarntaaker, - - van 170 1. tot 1709.

Geheimfchryver van kleine zaaken.

Jan Jacobszoon^ z\s hoven ^
- - 1709- 1 710. dat na Batavia vertrok.

Henrik Prooft j als boven, - - 1710.

Hennk Brenkman^ - - - 1719.

Lieutenants in Banda.

Lieute- Laurens Forfenbiirg was 'er

Bïnti hem ik van Oldenburg,

Jan Gerlits,

- itf^j". en 16^6.

van 1057. tot

- 1087. 1688.

Theodorus "turk. 1700. dat afgezet is.

flieronymus Seek,

Michiel Pinet ,

- I7°P-
- Ï7i2.

1711.

Vaandri^s in Banda.

Vaan-



io6 B ND A H
Ooft geftelt is. De Gemeinte onder hen

is niet in ftaat om de Arabifche letter te

lezen ofte fchryven, en dierhalven we-

ten zy van den Coraan , of hun Wetboek

,

cn des zelfs inhoud , niet anders , dan

't geen de Priefters en Moorfche Paapcn

hen daar van zeggen , die in 't lezen en

fchryven van die letter alleen ervaaren , en

'er ook maar zeer weinig zyn.

Het grootfte deel van hunnen Gods-

dicnft beftont toen in 't doen van gebeden

vyfmaal des daags, 'tzy in hunne Mafllgit

(eigentlyk de Mesdjid genaamt) of tem-

pel, 'tzy ook wel elders , in welke zy

niet gewoon waren te komen , ten zy i'y

haaie voeten met water,'t geen daar ontrent

gemeenelyk in een aarde watervat Itaat

,

cerll gewaflchen en zich gereinigt heb-

ben. Tot 't zamenroepen der Gemeinte

gebruikten zy zekere groote llaande of

ook wel hangende trommels , of groote

kopere Gongcn.
'Zy maakten ook groot werk van hunne

Valten in de maand Ramalaan , een gan-

fche maand lang van zon 's op tot des zelfs

ncdergang waar te nemen j maar 's nachts

fmulden zy dan helder.

Hun geloove was regt een geloove,

als dat der mecfte Papillen , diegerull zyn,

op 't geen de Prieilers , of , zoo als zy

't noemen, de H. Kerk gelooft, en zoo

llont 'et hier mede met hen.

Na de komft der Nederlanders is deze

Godsdienll ,
gelyk ook de ganiche Ban

daneefche natie , door 't fwaard des oor-

logs, doch meert door hunne onverzette-

lyke hardnekkigheid , uit deze ganfche

Landvoogdy zoodanig verdreven , dat^

men 'er nu befwaarlyk een Moor , of

Mohhammedaam vinden zou.

Eer men hier egter Predikanten na toe

zont , heeft men zich in de eerrtc tydcn

maar van Krankbezoekers bedient.

Om nogtans net te konnen zien , hoe

het hier van den beginne af met de Kerke

gegaan heeft , zulten wy het zelve vol-

gens de jaaren , zoo als de zaïiken hier

nialkandercn volgen, opgeven.

In 't jaar i 6 1 1

.

Den zS*^*" Oftober wicrt in Kerken-

raade op Batavia voorgeflagen , om Ca/par

Stevenszoon Wiltens^ die, in 'tjaanóif.

met het fchip Terveere uitgev;iarcn , door

de Gedeputeerden van 't Claflis van Wal-
cheren in Odober i6zo. ftcrk aanbevolen

was, naBanda, aangezien hy reeds op

Poelo Ay 'gelegen had , als Predikant te

zenden, waartoe hem 8 dagen tyd, om
'zich te bedenken

,
gegeven zyn , doch

hy weigerde dit , cn ging na 't Vader-
land.

Den 1 ^«^o November bleek , dat llemik

van Soefi toen op Poelo Ay lag , zonder dat

blykt,ofhy Proponent,ofKrankbezoeker

,

"hoewel 't laatlte het waarfchynclykll was.

D. Diriks.

Ook blykt by dit zelve befluit , dat op
Neira toen lag de Krankbezoeker JVouUr
Melcbiorszooii j cn op Lontlioir Adriaan
Paaww; die in 't jaar lóiz. met Vi.Hul-
Jebos , zoo als zy den inham van Araboina
inliepen, verdronk.

In 't jaar \6t^.
Quam als eerlle Predicant hier D. yf»-

toniui Diriks. Ook lag in dit jaar op
Poelo Ay de Krankbezo.ker Adriaan de

Kaarfcniaxker , en op Rolingein zou 'er

ook een gelegt worden.
Hier wus nu ook een fchoóle onder op-

zigt van N. Viclor.

ft''oi{ter Mekfoiorszoonwtï^chcen dit jaar

uit Banda op Batavia , zonder dat blykt

,

"of hy Proponent, dan of hy nog Krank-
bezoeker was , des zou men na de ftaat der
Kerke alhier , als mede na Fitlor''s fchool

,

en na de zaaken , den Landvoogt // ilkm
Janszoon betreffende , vernemen.

D. Cafpar Stevenszoon , den io<^^° No-
vember by de Hooge Regering van Indien ^' ^'*'

.

goedgekeurt, om herwaarts ;üs Predikant
'^"^'''"''

te gaan , vertrok van Batavia.

In 't jaar i6z6.
D. Stevemzoon quam hier in 't begin

dezes jaars.

De Kiankbezockcr deKaarfemaaker ver-

trok van hier na Batavia , van waar den
j-den November 0«' it Uenitzom in zyn
plaats herwaarts gezonden is.

I 6 i p.

In dit jaar fchynt D. Diriks , die op
Lonthoir gelegen had, overleden te zyn,
en ook D. Stivenszoon.

Die van Banda hadden gefchreven na
Batavia , dat die van Key en Aroe om een

Chriften - Leeraar verzogt hadden i doch
men had daar goedgevonden eerft te ver-

nemen, hoe zy met den Krankbezoeker

Jan van Heusden , reets derwaarts gezon-

den, gehandelt hadden.

D. Micbael Clarenbeek verlchecn hier in p p. ^

Febiuari , en is geplaatft op Lonthoir ; renbcek.

doch van D. fViltem, die op Neira lag,

liep hier een quaad gerugt.

1650.
In dit jaar is de Krankbezoeker Jan

Pietcrszoon herwaaits gezonden , en in

Mey de Lonthoirze Krankbezoeker Jan
van Hertsden van hier na Batavia vertrok-

ken, daar hy den ó"*'"Juni in de Vergade*

ring verfchecn, gevende bericht, dat de

Landvoogt , de Heer ^iryn van Raam-
b!irg\^ den Kerkenraad alhier had willen

opdringen , om twee Politique Commifla-
riflen in haare Vergadering te ontfangen,

dat de zelve geweigat , cn hy daar op
den Kerkenraad verboden had Vergade-

ring te houden , hoewel zy egter , tot

zyn vertrek toe , haare Vergaderingen

(doch voor een korten tydj vervolgt

hadden. Ook had die Heer den Kerken-
raad opgelcgt , om , by formc van dwang

,

haare
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haare Kerkelyke brieven aan hem te moe-
ten overleveren, om die zelfs na Batavia

te zenden. Doch de Kerkenraad had
gezegt hier over met andere Kerken eerft

re willen raadplegen. Dus wiert hen

't vergaderen niet alleen verboden i maar
ook lang geftremt.

D. Hol- D. Guilielmus Holtenus was in 't begin

tenus. dezes jaars hier ook verlchenen.

Den ló**'" December had D. Heurniui

( diens tyd uit was ) op Batavia verzogt

,

om na Kev, Aroe, Timor en Solor te

gaan, zonder dat dit egter voortgang had.

In 't jaar i 6 3 i.

D. Bafli- ^^ ^'^'" gekomen D. Gysbert Bajliaans-

aansioon. Zöö« , die na Batavia ging, in 'tjaarióji.

wcerquam , en toen op Lonthoir in de
plaats van D.Clareiéeek (die naPoeloAy
ging, en den i/''^" December 'er flierf,)

gelegt is.

In 't jaar i <5
? 3.

Den 19''=" Maart ftierf hier Gysbert

Bafiiaanszoon , Predikant op Lonthoir

,

ook vertrok van hier met 't fchip de
Goude Leeuw na Batavia de Krankbe-
zoeker Hans Britszen , en den 7,^'^» No-
vember zou van daar herwaarts komen
de Krankbezoeker Cornelis Corneliszoo» van
Haarlem.

In 't jaar i ö 3 4.

Den
f**'" Oftober verzogt de Krank-

bezoeker Cornelis Dirkzoon Heemjiede op
Batavia , om herwaarts gezonden te wor-
den, 't geen hem is toegeftaan.

D. Hultenus was in September van hier

na Batavia vertrokken , en den i i^en oflro-

ber daar gekomen j waar tegen in dit

zelve jaar weer hier inAuguilus uitAm-
D.Heem-boina gekomen was D. 'Joannes Heemjiede
ftede. van Rotterdam , die den zy**^" dito op

Neira
, gelyk de Proponent D. Hcnrik

D. Pont--^'"'^^'^-/^'* "P Poelo Ay , geplaatft was,
kafcn. zonder dat van dien laatften blykt , wan-

neer, of vanwaar, hy hier gekomen zy.

Antoni Antoniszoon van Utrecht, Krank-
*

bezoeker lag op Wayer, tn Pieter Jans-
zoon van Groningen (die om zyne ver-

lofllng verzogt) lag op Celammc , en
N. Outermans , mede Krankbezoeker , op
Lonthoir.

Staat de- ^^'^ berigte D. Holtenus nog verder

7.er Kerk op Batavia , dat in de eilanden van Banda
in 't jaar toen waren f00 Inlandlche , en öoo
*'^34- Duitfche Chriftenen , de kinderen en lyf-

eigenen mede gerekent, als mede 70 Le-
dematen , en dat 'er f fchoolcn aldaar,

te weten, opNciraeenmct 30, op Lon-
thoir een met fo, op Poelo Ay een met
fo, op Wayer een met lö , en op Ce-
lamme een met \6 fchoolkinderen waren,
die te zamen löz uitmaakten} om welke
te beter voort te zetten, zy om iNeder-
dukfchc

, en om 3 Inlandfche Mcefters
verzogten

, gelyk ook om nog een Pre-
dikant, en een Krankbezoeker.

Tn 't jaar i(?
3 f

.

Is hier met 'tfchip den Arent gekomenD. Ver-
D. Antonius Verhagen ^ van Utrecht, en^i^ö^^-

in D. Clarenbeeks plaats op Poelo Ay ge*
legt.

De Heer Prefident , Cornelis Acojey^
in September 1634. aan den Opperland-
voogtom een ftigrelyk Predikant, om na
Key en Aroe te gaan , gefch reven heb-
bende

, quam nu dit jaar ten dien einde
herwaarts D. Jan janszoon Prifcrius ^^- P"'''e-

van Enkhuizen, die voor eerlt op Poelo
""i^^y^^'j,

Ay, gelyk D. Verhagen nu op Lonthoir Aroe in

geplaatft was , aangezien hy eerft den 't j-"
ipden December na de Z. Oolter-eilan- '^3S-

den , Key en Aroe is gegaan , om daar
meteenAdflltent, 4foldaten en ifchool-
meefters eenigen tyd te leggen j in welke
maand hier op Neira ook de Orangkaya
van Key , Narraringi^ gedoopt , en Joannes
genaamt is. Ook verzogten zy van hier
om een Predikant en een Krankbezoeker,
om T). Heemjiede, en den Krankbezoeker
Antoni Antoniszoon , te verloflèn.

En eindelyk droeg de Bandufche Ker-
kenraad D. Pontkafen , nu nog als Propo-
nent op Poelo Ay leggende, aan die van
Batavia voor, om hem, als zynde in de
Maleitibhe taal ervaaren , tot Predikant
te vorderen.

Tn 't jaar i 6 3 6.

Den zz***^" Januari fticrr D. Joannes
Heemjiede''s vrouw , die den 11''^" Septem-
ber weer troude met Zara Jansze Roryk-

feii, een van de zes Compagnies dochters

in 't jaar 1630. hier in Banda van Batavia

gekomen.
D. Abraham Rtitcaa , Proponent , zou

in Februari na Banda gaan, om D. Pont-

kafen, zoo hy na Batavia quam, te ver-

loflèn , en den dienft op Poelo Ay waar te

nemen j gelyk hy , en de Krankbezoe-
ker Croc^r/ ook den Zf'*'="Juni daar weer
in Vergadering verfchenen

, getuigende

,

dat zy in Banda nou voor den Kerken-
raad geroepen, en in 't eerft zeer vrecmt
van den Landvoogt, dcHncr Acoley , be-
jegend waren.

By fchryvcns van D. Prifcrius van dcnoj^r -f

iyftcn |yi(;y ciezes jaars uit Key aan de Heer zich liegt

Landvoogt Jcoley bleek , dat hy daar nog opdede.

niets opgedaan, maar zeerdikvvils gevaar

van zyn leven geloopen, en dat hy geen
hoope ter wereld had , van hier cenige

vrugt te zullen doen. Hy quam dcrhalvcn

van daar , doch wicit in Augullus door
die van Nocfla Laeot , voor 't dorp Amtt

j^^^j. '|g

genomen , en is daar na in Amboina geko- Noeili-

men. Ook verzogten de Bandafche Broe- lauwers

ders aan die van Batavia, d.itD. Fonlkaftn^'^'^^^o'^^

daar by hen tot Predikant mogt gevordert ,|_

en ten dien einde ondcrzogt worden.

Zy maakten ook bekent , dat D. Fer-

hagen den 9^^°- September op Lonthoir

overleden, en het dierhalven noodigwas,
O i dac
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dat zy van ècii ander Lceraar weer voor-

zien wierden.

Burchaid Lubbertszoon van Alkmaar

vertrok nu raede , met 'tfchip Bucrcn,

na Batavia.

; Den 10'^"=" November had men op Ba-

tavia D. 'jacohm Fcrtregt herwaarts beroe-

pen, enden i9<^«" dito goedgevonden, dat

D. Pontkafm hier blyven zou , om in

Banda ondervraagt te worden , aangezien

de Üpperlandvoogt , de Heer Antoni van

Diemen , by zyn komft alhier , twee

Predikanten medebrengen , en op zyn

zaak letten , of andei-s hem na Batavia

mede nemen zou, om daar beveiligt te

worden , vermits de Bandalche Broederen

't gefchrevene by die van Batavia niet wel

in agt genomen hadden.

In 't jaar 1637.

D. Ver- Verfchcen hief D. Fertregt , en den

trcgt. 1 3<*^'' Juli quara van hier op Batavia de

verlolie D. Joannes Hecmjhde , den i f"^'"

Juni met de Leeuwin over Amboina ver-

trokken , berigt brengende van den goe-

den flant der fchoolen hier , en dat D.

D. ?ri[e- Feriregt op Neira, en D. Pn/erm, die

rins. uit Amboina weder hier gekomen was,

nu opLonthoir lag. DicvanAmet had-

den hem aan den Ternataanzen Kimelaha

,

toen onzen doodvyand , overgegeven.

Men had hem al zyn boeken en goederen

afgenomen, veel ongemak doen uitllaan,

en hem , om quantzuis nog eenige Chri-

ftelyke liefde met een half Heidenfch en

half Moorfch hart te betoonen , alleen

op 't Itrand van Papero , op 't eiland Ho'
nimoa , nedergezet , om hem zoo gele-

' genheid te geven van by de onzen op dat

eiland aan de Hoofdplaats te komen

}

maar zyn Coracora , en twee Ibldaaten

,

bleven daar by hen nog.

I 6 ; 8.

Volgens befluit desBatavifchen Kerken-

raads, van den 28'*'" December des voor-

leden jaars
,
quam hier weder Hans Brits

van A ntwerpen , als Krankbezoekcr ; ook
verzogten die van Banda om een derde

Predikant j en 't is waarfchynelyk , dat

D. Pontkafen toen ook hier by 't aanwe-

zen van den Heer üpperlandvoogt vati

Diemen Predikant gemaakt is.

1639-
D. Priferius vertrok van hier na Am-

boina, zoo dat Lonthoir nu weer open-

ftont , weslialven zy ook hier een ander

Predikant verzogten.

I 6 4 I.

Den ij^f-n Mcy verfcheen de Krank-
bezoekcr Jan Blok van hier op Batavia.

1642.
Den ö*""» Oftober was D, Marinus Gi'

dconszoon van de» Houten Iierwaarts beroe-

pen, om D. Pontkafen te verloflèn, doch

iiy droeg zich ondeituirchen ontrent het

Kcrkenboek zoo onvoorzigtig , dat hy

den 3'^"=" November voor eerft onwccrdig
daar toe verklaart wiert j alzoo 'er een

blad uitgcfcheurt was.

I 64 5.

D. van Houten , na zich by ecde ge-p yj„
zuivert te hebben , verfcheen hier dit jaar , den Hon-

en wiert op Poelo Ay in plaats van D.'^"-

Pontkafen gelegt , die van hier na Am-
boina vertrok

Men verzogt van hier na Batavia die

jaar ook om boeken, alzoo zy hier in f
jaaren geen boek, nog bladpapier, ont-

fangcn hadden.

1644.
D. Fertregt verzogt crnftig zyne ver-

loffing , weshalven zy om een ander in

zyn plaats, en ook om nog een ander op
Lonthoir, verzogten, klageijde zeer over

gebrek van fchoolbehoeftcn. Men had
nier nu 6 fchoolen, zommige van zo tot

30, 40 en fo fcholieren.

De Krankbezoekcr Jan Pietcrszoo»,

'm Mey vnn hier vertrokken , verfcheen

den zo"«" Juni op Batavia , alwaar de Broe-

deren, op 't verzoek van hier, goedvon-
den den zz*^'" Auguih de Vaderlandze

brieven ter lezing aan de Bandafche Broe-

deren te zenden. Ook fchreven die van
Batavia den y*^*^" iSTovember herwaarts, dat

zy een Diélionarium , en een Kerken-
ordre, bell met de gelleltcnis van haare

Kerk overeenkomende , opltellen, en na

Batavia zenden wilden , om dan dat eeifte

verder tot een algemcin Di£lionarium ia

't Portugeefch , Zinkams , en Maleits , te

doen dienen.

i6 4f.
De Krankbezoekcr Simon Jacobszoon

komt dit jaar hier.

D. Fertregt bood zyn dienll aan , om
op zeker Eiland hier ontrent , daar nog
noit gepredikt was , het Euangelium te

gaan prediken , verzoekende , dat ijien

daar toe de goedkeuring van Batavia ge-

liefde te verzoeken , of dat haar Edelhc-

den , aangezien zyn tyd uit, en hy on'-

genegen was langer hier te blyven, hem
andas zyne vcrlofling geliefden toe te

flaan. Dezen yver van zyn Ecrvv. wicrc

den z*^'" Oclober door den Batavifchen

Kerkenraad wel geprezen , en ook van zyn

Erdelheid wel geroemt j docli die zag veel

fwaarigheid in de middelen van bevorde-

ring.

KJ4Ö.
Jacoh de Bouveren verfcheen hier als

Krank bezoekei-.

D. van den hbuten was ziek , eri D. Fer-

tregt llont haalb te vertrekken, wesiialveji

zy hier om een Predikant , en een Pro-

ponent, verzogten. Slegtebe.

D. Fertregt had de cjlandcn van Aroe, yi"jJ'"S

Tcnimbar, en Damine bezogt j doch deze
"Jj^V^op

volkeren zeer brutaal in leven , en zon- de Z.

der ccnig ordentelyk bcllier . of Hooft, Oofter

al7.ooK''»n^ien.
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alr.oo yder daar meefter zyn wilde
,

ge-

vonden. Ook had hy gezien , dat zy

gioote vriendfchap en ommegang mee de

Mooren , Macailaaren , en Javaanen , dooi-

den handel ( zoo ik vertrouwe met en

om de fpeceryen , daar vallende) hielden,

en aan de zelve zich in veel zaaken ge-

droegen. Daar nu nog al cenigeOrang-

kaja's waren , daar wierden de Ingezete-

nen, meeft Moorfch, lediggangers , en

zeer jaloers over hunne wyvcn , en dier-

halven bang voor zoo veel fchepen , als

zy vernamen, dat in Banda toen waren,
zynde door hunne Hoofden opgerok-

kenr, om na 'tbolch devkigt te nemen,
gelyk zy ook- gedaan hadden. Een liegt

gevolg op 'c verzoek , 't jaar te vooren

by die van Aroe, om Chriften te willen

worden , gedaan j maar zy waren door de

oude Bandanezen , die hier in menigte na

toe gevlugtzyn, atkeerig gemaakt, en

tegen de onzen opgezet. Ja zy waren

zoo bitter ,, dat zy , op zekeren tyd , hun
kans klaar ziende, fchielyk uit het bofch

op eeuige van ons volk aanvielen , twee

bootsgezellai 't hoofd afüoegen, en eenige

der onzen met vergiftige pylen quetllen,

waar van 'er ook zommige ificrven, hoe-

wel eenige, door ten eerHen warme men-
fchen - drek in te nemen , nog behouden

wierden. .

1Ö47.

DRiftius
T^-NkolojisRitzius qinm dit jaar hier,

om D. f^ertregt, die nu na Batavia vertrok

,

ie vervangen , en D. Gcrardus Felthufius

quam hier nu mede in plaats van D. van
den Houten, die hier niet langer dienftig,

maar fchadelyk geoordeelt wicrt. Ook
quam de Krankbezoeker, Job de Lange,

van hier op Batavia, alwaar den iz'^^'»

Mey ook D. Fcrtregt in de Vergadering

verfchcen; Ook verzogten zy van hier

om een derde Predikant, en om de ver-

lofllng van den Krankbezoeker Claas'

Beek.

In 't jaar 1648.
Den S'^*" Juni quam de Krankbezoe-

ker Mkhkl Clarenbeek van hier op Batavia

,

alwaar den io«''=" Augufti de tyding quam

,

dat D. Ritxkis hier overleden wasj wes-

halven den z6^*^" OÖ:ober D. Gulielmus

Pantherus beroepen is , om herwaarts te

vertrekken ; en aangezien D. Felthuyfen

dit jaar ook overleden fchynttezyn, zoo
is nevens den zelven den 50*^*" November
nog beroepen D . j^rnoldus Lippius

,
gelyk

die m December, en met hen deKrank-
bezoekers, P«f«- Smals en Jofias Staal,

herwaarts veitrokken zyn , met belofte

van ook ij-o Pfalmbockcn
, 3 riemen

Papier, en f00 pennen te zullen zenden.

In 't iaar i 64^/ '^

£>• p. - Verfchenen hier D. D. Panthcrus, en

rus en ^^PP'"^-> welke laatlle dit jaar fchyntover-

Lippius. leden te zyn , alzoo hy niet"meer voorkomt.

Den ii'J'n Oaobér quam van hier de
Krankbezoeker, Hettrik Cadam, op Ba-
tavia , alwaar men den 8'^*" November
ü. Cornelius Geesdorpius herwaarts beriep.

16 5-0.

D. Geesdorpius hier pas verfchenen zyn- ^- ^•

de, is kort 'er aan overleden. ï'f°l'
Den i3''=°Jauuan is D . üemetus Ringius Rms,i\is.

herwaarts beroepen , en kort 'er na hier

gekomen.

In 't jaar 16 ft.
Qiiam hier de Proponent, Joachim

Pieterszeon , en den 3<'«'' Juni verfcheen
op Batavia de verloftc D. Panthenis.

In 't jaar i 6f 4.
•>

Den 21 '^«n September wiert D. DaniU
Brouwerms herwaarts beroepen j en D. -

Ringius is van hier na Amboina vertrok-
ken.

In 't jaar i 6 f f

.

QnzmU.Browwerius hier, doch kreeg D. Brour
in dit zelve jaar in üétober zyne verlos- weiius.

zing, die hem van Batavia ook toegeftaan
wiert } hoewel hy toen nog niet vertrok.

In 't jaar i 6 f 6.

Quam hier, volgens zyn Beroep, den • •

'

8»^" üftober op Batavia hem aangczegt
, JJ^^^***

Yi.Jacobus Molanus , weleer Predikant op
de Waal en 't Oöllcinde , op 't eiland
Texel, en wiert op Neira geplaatft.

Ook quam dit jaar hier D. Jo_ftas Spil-

jardus, die op PoeloAy gelegt isj maar^Jj^^
D. Brouworhis vertrok van hier als wettig
Predikant , zoo nider in de A&è van
den Kerkenraad van Banda van den ^o'^^"

Augufti blykt, en quam den i6''^nOfto-
ber op Batavia in Kcrkcnraadc te ver-*

ichynen. •

In 'e jaar 't-6-f%''''

Den zpften Maart quam hier D. 7oanr^esJ)^>^\\'^f.

a Warmeloo , volgens Beroep \'an den S"*^" meloo.

December, tot Batavia op zynEerw. ge-
vallen, zynde te vóorcn in Terrtute Pre-.

dikant geweeft , en' 't jaar te vooren na
Batavia vertrokkien. Hy wiert op Lon- •''

ühóhr gelegt.
'^

Irt-' 't j^r i(Jf8.
"

Ekiï 1

1

'*'^" November verzogten di? v.in

Amboina om den. Ttial'kundigen D. Spil'

jardus ; waar op zyden : 8'*'=" van de zelve

m'iand antwoordden , dat zy dan niet,

dan dért ouden D. Molamis hielden , ook
berifpten zy die van Artiboina , over

't fchryven buiten kennis ^'an D: Bror^hroti,

als ook daar over, dat zy in ham'en brief

zeiden, zich na den Landvoogt te fchik-

ken , daar 't Iverkenrecht medcbnigt,
dat hy zich na haar fchikken , en haarc

belluiten,billyk zynde, goedkeuren mocft >

en eindelyk zeiden zy , dat hdt gnnfch
onbillyk was , dac zy nu (gelyk zy in

't jaar i6ff. zoo zy hen verweten, nog
eens gedaan hadden) weer een Predikant,
even als of dit aan haar ftont , 'er uitpik-

ten. 4*^ -' •

O 5 Eii

/•



IIO B A N D
- En was deze brief door 7- A/ö/awOT, 7-

Spiljardtis , Hem ik Ie Grand , Philip van

der Eyken, en Barent Hobben^ Ouderlin-

gen. Dirk Maartenszoon , Joachim Pie-

terszoon , en Jac. Domgang , Diaconcn

,

geteekent.

Egter vertrok D. Spiljardtis (volgens

'tbefluit desKerkeiiraads, om gcwigrige

redenen , en op 'c voordragen van den

Commifliiris Politycq op den 2.0""' No-
vember) nog in December dezes jaars na

Amboina.
En dus moet D. irarnteloo ook dit jaar,

of 't voorige , van hier ( zonder d:it my
blykt waar na toe , alzoo dat Aftebock

gebrekkelyk was) vertrokken zyn.

I 6 f p,

D. Mohnus verzogt (^oo den zy"'"

Oftober op Batavia bleek ) by 't eindigen

van zyn vytjaarig verband te mogen na

't Vaderland vertrekken.

1660.
Dit jaar was D. Molanus hier alleen.

In 't jaar 1661.

D BrouB-
Komt D. Be> nardus Brougbron hier van

bron. Batavia , nam den i**^" Maart feffie in

Vergadering , en wiert op Poelo Ay ge-

plaatll.

D. Molanus had eenige Predikatien,

volgens ordrc desCatechismus , in 'c Hoog
Maleits opgeftelt , over welke men hier

Gabriél Nacke^ voor dezen Krankbezoe-

ker , en een Inlands Schoolmcefter tot

Revtfores gellelt had , welke men den lo''^"

Juli na Amboina zont, met verzoek, dat

men die daar ook eens nazien , en hen

van daar met eenige Pfalmen op rym
voorzien zou, welke zy den f'^«° Augulli

kregen; doch over deze Pi-eaikatien ant-

woordden die van Amboina den 7'^" Sep-

tember, dat de zelve wel goed j doch
voor 't gemeen volk wat te Ivvaar, en te

hoog om te verllaan waren.

In 't jaar i 6 6 z.

D. D. Den 4''=" April verfchenen hier in Ver-
Mafius , gadering D. D. Marctts Majius , en 'Joannes

?} ^^ de Moor , de eerfle wiert op Poelo Ay

,

^^' en deandereopLonthoirgeplaarft; doch

pm ook Neira, zoo lang O. Molanus niet

vertrok , mede waar te nemen. Van
welke laatfte aangeteekent ftaat , dat hy
den

f'''^"
September na Batavia vertrok j

doch dat is niet gefchied, enhynog hier

gebleven. Ook vertrok D. Brougbron over

wangedrag na Batavia.

In 't jaar i 6Ö5.
Den iS**'" Juni kreeg men van Batavia

tyding van het overlyden van D. Molanus
en D. de Moor, en D. Maftus is toen op
Nciia, na hun dood, geplaatll. De nette

tyd van 't overlyden dezer Hecren blykt

niet , alzoo dat Aéteboek gebrekkelyk is.

In 't jaar i 6 ó 4.

D. D. Den 4<''=" Maart quam D./'e/raiC^J/ïfr,

S^bcT'
^" ^^^ °P ^'^^^^ ^y S^^^&- wiert i en den

A S C H E
ij-drn April verfcheen hier ook D. Petrus
Sibclius, die, door fchipbreuk inTerna-
te, eerll in Amboina, en daar ua hier,

doch zeer lam en fwak
, gekomen is. Hy

wiert wel voor eerft op Lonthoir gelegt

,

doch , wegens zyne fwakheid , vertrok

hy in de zelve maand weer na Batavia.

In 't jaar i 6 6 f

.

Geraakte D.D.A/i2/?«j, tnCafier, met
denLandvoogt Cops overhoop, alzoo die

den Kerkenraad de behandeling der Ar-
menmiddelen onttrekken , en als opper-
magtig (datnoit te voeren gefchied was)
hier in handelen wilde. De eerfte wiert
hier over voor een tyd afgezet , en
opgezonden , hoedanig hy met een ver-

toog van de droevige ftant der Kerke,
op Batavia verfcheen. Ook fcheen D.
Cafier al mede afgezet , en de ganfchc

Kerkenraad alhier door dezen Landvoogt
zeer mishandelt te zyn : want D. Mc./ius

daar met een zeer loffelyke affcheids-

getuigenis , den 3"^^" Juni hem gegeven

,

en met volkomen bewys van zyn onfchult

(
gelyk- ook van die van de ganfchen Ker-

kenraad) aldaar binnen ftont. De Kerken-
raad van Batavia , haar aller onfchulc zeer

klaar ziende, vont goed twee Gecommit-
teerden aan de Heeren der Hooge Regee-
fing den z"^*" November te zaïden , zoo
om de onfchuld van D. Mcfins , D. Cafier ,

en van den Kerkenraad alhier, te verwo-
nen, als ómbunne volkomen herilclling,

zoo in opzigt van hun Ampt , als in op-
zigt van hun vertreden Kerkenrecht, te

verzoeken.

DcHeer Opperlandvoogt, en de Hee-
ren Raaden zagen mede wel klaar, dat de

Landvoogt alleen fchuldigwas; maar zy
behandelden de zaak egter zoo niet, als

de Kerkenraad van Batavia dit gcerne,

en maar in billykheid, gezien had. D.
D. Mafius, en Cafier, wierden wel ber-

llelt , en daar nevens wiert door haar

Edelhcden wel belooft , duc zy aan den
Landvoogt fchryven zouden van de Kcrk-
zaaken op den ouden voet , en die aan den

Kerkenraad te laacen ; maar D. Maftus

moett cgiervan de tyd van zyne afzetting

tot zyn vertrek na Batavia, en D. Ca/ter

3 maanden, van hunne foldye en buiten-

voordeelen miflcn , om dat zy zich het

onbillyk bcfluitdesLandvoogts, en zyne

geweldenaary over 'tKerkelyke, die te-

gen alle voorige voorbeelden ftreed , tot

nader antwoord op zyn fchryvens na Ba-

tavia, niet onderworpen hadden j en de

Landvoogt, die alleen de fchuld van alle

deze onordentelykheden had , wiert niets

ter wereld gclecrt, veel min, gclyk hy
alleen wel klaar vei-dient had

, gcftraft.

De Kerkenraad van Batavia over de

gcbrekkelyke en zeer onbillyke herftcl-

hng van deze twee onfchuldige Heeren

gaufchniet te vrede, heeft zich wel hoo-
gelyk
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gelyk hier over bedroeft , en naderhand

veel pogingen gedaan , om dit by haar

Edelheden hei ilelr te krygen ; maar alle

huare aangewende moeiten, gelyk by haare

Adevanden ii<*'" November blykt, zyn

te vergeefs geweell.

In 't jaar ï6 66.

Quam hier van Batavia de Krankbezoe-

ker , Daniël Nieuu:;kerk ; en den z**'" Maart

vericheen hier in Vergadering de Propo-

Graaf^
nent , O. Joannes de i^raaf^ die uit Am-
boina quam. Hy wier: op Poelo Ay
gelegt, maar ftierf den iS*^*" Mey.

1667.
D de D. Gulielmus de Bitter verfcheen hier
Bitter. Jen I2.<'«" Mey in Vergadering , en by

die zelve A<ïte blykt , dat de Super-

intendent, Zeevoogt en Commillaris der

drie Oofterfche Provintien , de Heer Cor-

nelis Speelman, D. Cajier, op zyn tocht

nii Macaflar, als Leger- of Treynspredi-

kant met zich nam ; waar op dan D. de

Bitter in zyn plaats op Neira gelegt is.

1669.
D. Man- D. Carolus Mattteau, den zj^"^ Decem-
teau. ber 1(568. herwaiirts beroepen, verfcheen

hier den zó*^*" Februari , en is op Poelo

Ay geplaatft. Ook quam den 7"*'=° Mey
D.Rhyns-h*^^ D. Jacobui Rhynsdyk, die den zi**"

dyk. Januari doorzyn Edelheid (wat zeldzaams,

alzoo dat te vooren altyd door den Ker-
kenraad, onder goedkeuring der Hooge
Regecring, plag te gefchieden) herwaarts

beroepen was , en op Lonthoir gelegt is.

In dit zelve jaar zonden die van Banda
de l'redikatien van D. .Afo/»«w , in 't hoog
Maleits opgeftelt , weder na Amboina
over , en verzogren , by hun fchryvens

van den iS***" Februari , dat D. Caron die

in 't gemeen en laag Maleits overzetten
wilde > doch de Kcrkenraad van Amboina
fchreef dat den ii<'<=° April af, als zynde
een te verdrietige zaak, cnD. Caron was
veel liever genegen zelfs iets in 'teemeen
Maleits tot dienll der Indifche Kerken
op te ftellen.

In 't jaar i6yo.
In 't jaar

j^ j^ Krankbèzoeker Nicwwkerk op
107c. een . ,

<

Krankbc- Aroe gelegt.

zoekerop 1671.
Aroe ge- Vertrok D. Rhynsdyk in September na
^^*' Batavia om zyne gezondheid , en om te

trouwen.

1671.
-.BV Quam zvn Ecrw. weer hier ; en ver-

dyk. ''^8'^ ^^'^ zelve jaar wegens ziekte weer
na Batavia te gaan ; doch hy bleef egter

nog , hoewel hem vryheid gegeven wiert

,

om over al in de ganfche Landvoogdy

,

daar het zyn Ecrw. tot verkryging van
zyn gezondheid beft dagt , te konnen
gaan.

In 't jaar i Ö7 5.

D. Car- ^^" '^''"' Mey quam hier de Propo-
pius. ncntD. uikxander Carpius. D. Manteau

wiert toen op Lonthoir , de eerft aan-
gekomen D. Carpius op Poclo Ay ge-
plaat ft , en D. Rhynsdyk vertrok na
Batavia.

Ontrent D. Carpius vont men den lyf^^a

November op Batavia goed , zyne verdere

bevordering tot Predikant aan de Hoogc
Regeeringe te verzoeken.

1674.
De Proponent , * \ Simon de Largc^ D. de

quam hier den z}"*" Januari. Large.

In 't jaar i 67f.
Den loden November is hier D. de Bitter

overleden, en D. de Large nu op Neira,
om daar den dienft in 't Maleits waar te
nemen, geplaatft. Die van Batavia had-
den (zoo by een Afte van den z'^*» De-
cember blykt ) befloten , hem na Ternate
te zenden ; doch dewyl ik niet vinde,
dat hy derwaarts vertrokken is , en ik
niets meer hier van hem leze , fchync
het my toe, dat hy dit jaar hier geftor-
ven is.

Dit jaar fchynt D. Carpius ook tot Pre-
dikant hier gevorderc te zyn, aangezien
zyn Eerw. ( zoo by de Batavifche A6tè
van den z<'«'> December blykt) alda.ir van
60 tot 80 guld. ter maand nu in foldyc
verbetert was.

In dit jaar is de Krankbezoeker , Dn'
nièlNieuwkerk, op Aroe gelegen hebben-
de, geftorven.

1676.
De Krankbezoeker Henrik Willemp^

zoon , verfcheen van hier den zi^-^" Juni

,

en Abraham van der Heer , den 27'^'n Juli

op Batavia > en den 29*^"=" Juni vertrok

hier na toe de Krankbezoeker Lodevjyk

Lambinon.

In 't jaar 1677.
Ging D. Manteau van hier na Batavia

in September , afgezet zynde , klaagde

den 11''"=" Oélober daar over 'congclyk,
hem (alzoo men hem daar geen reden

ter wereld van gegeven had) aangedaan.

Den 27***" Decerab. bleek, éxtüamfun^
devoornaamfte oppafter van i'?«ö;a Saiom»

Speelman , verdreven koning van Ade
Mantoetoe, een Ooftelyk Landfchap op
'teiland Timor, den i6'^«" dito op zyne
Belydcnis gedoopt was.

Op Batavia was D. Jacobus Maxnuel her-

waarts beroepen den i^"^"ditoj doch hy
weigerde dit den z/''" dito aan te ne-

men.

In 't jaar i 678.
Komt D. Htnricus Antonides van der

j)_ ^^^
Linden ( volgens zyn bcioep , den zo*^'=" der Lin-

Dccember des voorleden jaars tot Batavia ^^'^^

op hem gevallen) hier, en is op Lonthoir

geplaatft.

Ook was hier uit Amboina gekomen p. ste-

de Proponent , i^. 'Toannes Chrifiophorus yem.

Stevens , die eerft op i'oelo Ay gelegt

is.

In
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In 't jaar \6js>.

Is D. Stevens den 4>^«" Januari opNeira

( alzoo D. Carpius wegens ziekte zyn dicnil

niet waarnemen kon) geplaatft , gclvk

daar op 1^. Carpius volgens zyn verzoek,

den 11'^'^" April hem toegedaan, in Mey
na Batavia vertrokken, en den Zf"" Juni

da;;r in Vergadering verfchencn is. Ook
was den ip'^^" Februari toegeihian door

haar Edclheden , D. Stevens de handen

op te leggen.

In 't jaar 1680.

D Man» Qy^™ ^- Carolus Manteau den vj^^^

teau. Fcbr. van Batavia weer hier in Vergade-

ring, en wiert op Ncira geplautlt.

Radja Salomo Speelman^ koning van Ade
Mantoetoe, llontvan hier (zoodenf'*'^"

Febr. blykt ) in 't korte weer na 't eiland

Timor met een Meeiter te vertrekken.

Hy verzogt ook, dat een Predikant zyn

Eiland wilde komen bezoeken.

Dit zelve jaar kreeg D. Manteait moei-

te , zoo dat het hem in zyn keur gegeven

wiert , hier te blyven , of met afgelchre-

ven foldye na Batavia te gaan , hoewel hy

hier bleef.

üen 27'^'^n December ilont ook aange-

teekent, dat D. van der Linden overleden

was.
I 6 S I.

D. de D. Jacohus du Bois ( den zól**» Decem-
Bois. beriöSo. herwaarts beroepen) verfcheen

hier den 17''^" April, en wiert op Poelo

Ay gelegt. '

I 6 8 i.

„ , , Den 14*^'" Mey quam hier D. Gishertus

^•^"^^^Brakel, die op Poelo Ay, gelyk D. dit

Bois op Lonthoir gelegt is. ö. Manteau

had zyne verlolling wel bekomen j doch

bleef egter nog hier.

Den p**^" Februari zont men van hier

een Mecfttr na 't eiland Tenimbar > ook

was in 't jaar te vooren al eenen Mr. Pieter

jlntoniszoon na 't eiland Etter gezonden,

die 'er dit , en 't volgende jaar lag j en

't jaar daar aan op het eiland KiiTer ge-

plaiitll is.

In 't jaar 1684.

DienaBa- Ging D.Brakel voor een fpringtogt na

lavia ver- Batavia.

Jf"'^ '
"^n In 't jaar i (ï 8 f

.

LiT^in Qk'^^T 2;yn Eerw. weer hier den ïi'ie'»

weer hier Februari,
quam. I 6 8 6.

Den 1**'° Oftober is D. Brakel over-

leden.

In 't jaar 1687.
Is D. Jacohus du Bois den 21"" Maart

met de chaloep de Pieflang van hier ter

Bezoeking na Aroe gezeik ; doch quam

,

ziek geworden , en den ii'^'" April van

.-i-:-! .Cf daar vertrokken, den 14''"' Mey voor La-
rike, en zoo verder den \(A^^ dito voor

't Kalteel Viftoria in Amboina (met zyn

vaartuig door llroora en lliltc verdrcvco

)

aan te landen , alwaar hy den 2f
f*^"

dito
in myn huis overleden is •, by welk ovcr-
lyden die van Banda een l-'rcdikant aan
die van Amboina ter leen verzogten,
WLiar toe ik verkooren, en den i7'*^''Juli

met 'tfchecpjc Naardermeer vertrokken,
en den 8""=" Augulli met ccn Amboinfche DeSchry-

brief van den 14^"» Juli hier gekomen ^^'^ ^°°**

ben.
'"'"•

D. Manteau vertrok met afgefchieven
foldye , en opontboden , om na 't Vader-
land te moeten vertrekken in September
( vermits geweigert had na Amboina te

gaan ) na Batavia ; zoo dat ik in deze
lulTchen tydNeira, Lonthoir, en Poelo
Ay, alleen waarnemen , en om de j we-
ken op ydcr eiland eens prediken , raocft.

Ik vont hier twee Krankbezoekers , N.
Keyfer , en Joannes de Graaft welke laat-

lle , bevoorcns lang op Aroe gelegen

hebbende , nu als Opziender in 't Armen*
huis op Neira geplaatll , en bezig was
zich in 't Maleits te oeffenen. d'Eerile

woonde in 't Ziekenhuis ; doch wiert na-

derhand Perkenier op Poelo Ay.
D. Manteau quam den 17''^" Oftt^ber

op Batavia. Hy had redclyke agting by
de Gemeente in Banda, doch was gehaat

van den Landvoogt , en wicrt ( zoo men
zei) elendig van zyn vrouw geplaagt,

die hem veel quaad in zyn goeden naam
dede.

1688.
Quam den %^"^ April hier van Batavia d. Go-

D. Frederlcus Gobius , en wiert op Neira bius.

geplaatil ; waar op ik den i ó**^" Mey weer
na Amboina vertrok.

i68p.
D. Thomas van Simey (den io*^" De- p ^^^

cember hier beroepen ) verlcheen hier dit simey.

jaar den 7"*'° Mey , en is op Lonthoir
crelerrt-

I 6s>o.

D. Erneflus de Witte verfcheen hier den p ^^
ij-ti"' April, die op Lonthoir geplaatil is Witte,

den 20"'-'" Juli, Simey op Neira, en (rc-

hius op Poelo Ay.
In 't jaar i 6p i.

Den z^'" Maait quam hier in Verga-
j^ j^

dering denPrcdiloint D. Joannes de Graaf Q^^^i,

( d;e den p*^<=" üótober op Batavia verzogt

had , om Proponent worden } en daar toe

den i8''«" Januari, en den i
'*''' Februan

tot Predikant ondei-vraagt , en den fi'"

dito dezes jaars herwaarts beroepen was

)

met een foldye van 80 guld. Hy wicrt

op Poelo Ay , Gobius weer op Neira,

gelegt, en nAn Simey toegeltaan, om een

Ipringtogt na Batavia te doen , die in

September vertrok, en 'er ziek en laui

aan land quam.
I ópz.

Is D. Joannes de Graaf by D. Gobius,

om zyne onpaHclykhcid , op Neira ge-

legt.

In
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In 't jaar i 69 5.

Den 3'^™ Maart verzogt de Heer Gobitis ,

aangezien hy zich 't belluit der Vergade-

ring niet onderwerpen kon, en zich op

de Hooge Regcering beriep , om zich

voor haar Edelheden te verdedigen , waar

op de Kerkenraad hier goedgevonden heeft

lyn Eerw. den iS'^^» Mey na Batavia te

zenden.

Ook is aan D. de Witte den 5''«" Au-
gufti toegellaan, om (gelyk in Septem-

ber ook gcfchied is) na Batavia te ver-

trekken.

In 't jaar i <S 9 4.

jj
. _ Den yii'" April verfcheen hier in Ver-

derus. gadering D. Andreas Lamherttis Loderus^

volgens 't Beroep, den i''^" November op
hem gevallen , die op Neira geplaatft is.

En den lö^^" September quam uit Am-
D. Fey- boina, en van Honimoa, hier D. Jbra-

lingius. hamui Feylingius y die opLonthoir, gelyk

D.^eGr««/op Poelo Ay gelegt is, welke
laatlle dit jaar na de Z. Weller - eilanden

geweeft was , en nu na de Z. Oofter-

cilanden Itont te gaan.

In 't jaar r ö 9 f

.

Den i8<*=" Mey maakte de Regering
hier by Extraét aan den Kerkenraad be-

kent, dat D. Loderus na Batavia vertrek-

ken zou , die ook met een zeer goede

getuigenis en aflcheids - fchrift vertrok >

en toen fchynt D. de Graaf weer op Neira
gelegt te zyn. D. Fcylingius was na de

Z. Wefter- eilanden geweeil, en 'er ziek

van daan gekomen.
In 't jaar 1698.

Is D. Feylingius na Batavia in Juli ver-

trokken j D. de Graaf , zoo den 13^*="

Maart bleek, overleden , en D. Bierman^ uit

D Bier-
Amboinater leen verzogt, en inOótober

man. hier gekomen, door welken ook, fchoon
hier alleen zynde , een togt na Aroe ge-

daan is, daar te vooren altyd eenKrank-
bezoeker plagt te leggen ,

gelyk D. de

Graaft nog Krankbezoêker zynde, lang

op Wokam , de Hoofd - Negry , gelegen

heeft. Buiten welke 'er nog 2, Wamir,
en Maycoor , nog half Heidens en half

Chriften waren j anders waren 'er nog
veel Heidenfche dorpen. Ook had men

Aroc 's
'^'' ? °^ 4 Inlandlche Meelters. Op

Kerkftaat Wokam waren 1690. , en vervolgens,

in 't jaar 40 fchoolkinderen , 30 Chriftenen , en
•698. op Maycoor 30 Chrillenen, en 40 leer-

lingen in de fchool.

In 't jaar i 6 sip.

D. Stam- Qyani den lo'*'^" Juni hier uit Ternatc

pioen. E). Joarines Stampioen , en D. bierman

vertrok in deze maand van hier weer na

Amboina.
De ftaat der Kerken om de Z.Oofter-

en Z. Wefter- Eilanden was elcndig, en
zy de naam van een Kerk niet waardig.

Ook was dit jaar hier geen buiten-

bezoek der Kerken gedaan j waarom zy

III. D£EL.

te meer hier een Predikant , en twee
Taalkundige Krankbezoekers eifchten.

Men had D. Stampioen op Neira ge-
plaatft.

In 't jaar 1700.
Quam den z<'<:nFebr. hier van Batavia p g^jj,.

D. Petrus Boterkooper , die op Lonthoirkooper."

gelegt is. D. Stampioen had dit jaar de
Z. Wefter -eilanden bezogt ; doch die zeer

elendig bevonden. Op de eilanden Kifl'er ,

Wetter , Leti , en Damme lagen vier

Meefters , op yder een , ook waren 'er

door zyn Eerw. 139 fchoolieren, en 267
Naamchriftenen , doch die niets van
'tChriftendom , of Godsdienft wiftcn,
gevonden > en geen wonder : want men
deze Eilanden op zyn beft om de twee
jaarcn maar eens bezoeken > om dat men
't eene jaar na de Z. Oofter- eilanden

In 't jaar i 7 o i

.

D. 24^=° Febr. quam hier van Batavia

D. Gellius Cammiga , die op Póelo Ay ge- ^^r^^»'^-

plaatft , en niet lang daar na 'er overleden "
'

is , hebbende maar een befluit der Ver-
gadering geteekent.

In 't jaar 1702.
Den iS"^"' Februari verfcheen hier ;an D.Hoyer,

Batavia D. Antonim Hoyer , die eerlt op
Poelo Ay , doch eenige maanden 'er na

op Neira
,

gelyk toen D. Stampioen op
Poelo Ay gelegt is > hoewel D. Hoyer maar
voor eerft op Neira lag.

,

1703.
Quam den 31"=" Mey uit Temate hierj, j,

D. fetrus Noot^ die op Poelo Ay, gelyk

toen D. Hoyer ook vaft op Neira geplaatft

is.

D. Stampioen vertrok in Mey of Juni
na Batavia.

In een der volgende jaaren blykt my uit

een Kerkbezoek van D. Boterkooper ^ op
de Z. Oofter - eilanden gedaan , dat 'er op
Aroe, enz. 220 Chriftenen, en 90 fchool-

kinderen, doch dat zy zeer flegc waren.

Deze drie Predikanten, D. Ü. Boter'

kooper, Hoyer, en Noot, zyn hier zooda-

nig , en zonder eenige verandering in

hunne ftantplaatzcn temaaken, tot 't jaar

171 1. gebleven. En toen waren hier in

alles I f7Ö Chriftenen , en daar onder 284
Ledemaaten. Ook waren 'er door D.
Boterkooper op de Z. W. Eilanden 94,
en door D. Hoyer op Avoe en de Z. O.
Eilanden 44 gedoopt ; doch die Kerk
zeer ftegt geftclt.

in dit jaar quam de Orangkaja van

't eiland Leti, AronSilekirocrgenoAvai, na

Banda, om zich te laaten doopenj doch
hy ftrandde ontrent 't dorp Roeton in

Amboina in Augufti , en wiert in No-
vember met de chaloep de kraanvogel

,

na zeer onbillyk , en onbarmhertig in

Amboina gehandclt te zyn , na Banda

eevoert.

P In
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D. Ser-

ruus.

D. van
Schie.

D. Boe-

kenberg.

lil 't jaar i 7 i 2.

Is D. Carolus (jeorgitts Senutis hier van

Batavia den 18^=" Febr. gekomen , zoo

dat 'er toen 4 Predikanten (dat zelden

gebeurt) waren.

In dit jaar is D. Boterkooper door de

Hooge Regering belail , om na Ternate

te gaun, en ook vertrokken.

I 7 I j.

Is D. Noot op Lonthoir, en D. Serruas

op Poelo Ay gclegt.

In 't begin dezes jaars quam hier van

Batavia D. Nicolaus van Schie; en in dit

zelve jaar nog viel die zeldzaame worfte-

ling voor, tuflchen een der Predikanten

met die 4 perfoonen , en den Landvoogt
van Eps^ volgens ons voorig berigt.

In 't jaar i 7 i 4.

Vertrok D. van Schie van hier in Mey
na Batavia, alzoo zyn Eerw. met deRe-
gcering moeite had , dat egter niet be-

lette (alzoo men wel wilt, wat een flegt

Hooft Banda beftierde) dat zyn Eerw.

kort na zyn komft daar den 4<i'=" Juni

met de Weduwe van den Macaflaarzen

Landvoogt, de Heer van "ïol^ trouwde j

doch quam ontrent vier maanden 'er

na den io*^*" Odober aldaar te fier-

ven i gelyk in dit zelve jaar nog in de

maand Odober hier D. Noot overleden

is.

In 't jaar i 7 I f

.

Vertrok D. Seiruus van hier na Am-
boina , en in 't begin van dit jaar quam
hier van Batavia D. Joames Boeketü>erg >

die op Poclo Ay gelegt is.

In 't jaar 1 7 i ö.

Vertrok van hier na Batavia D. Hoyer^
en toen quamen ook in 't begin des jaars P'

^'

u-« T» T\ ,ij r ~ • Ens , en
nier, U. U. yldnanus Ens ^ en Jeremtas ly^^^^

Joames Pars. En is toen D. Boekenberg

op Lonthoir, D. Ens op Neira, en D.
Pars op Poelo Ay, gcpkatlh D. Hoyer

deê nog een kort bezoek na Java 's OoA-
kuit, na zyn komft op Batavia, en is,

kovt na zyn wederkomft van daar , op
Batavia overleden.

In 't jaar I 7 1
7.

Stont (volgens de berigten van Batavia)

D. Pars na Batavia ontboden te worden
om Portugees te leeren > die ook in 't jaar

1718. derwaarts vertrokken, en beroepen

is.

In 't jaar lyti.
Is D. Nicolaas Cramer hier gekomen >D, Cn-

doch in 'tjaai- 1721. overleden. ""«•

In 't jaar 1712.
Zyn D. D. Franciscus Hartog , en Rar- ^ -q.

thold Philip Molkr hier verfchencn j en Hartog,

in dit zelve jaar is D. Ens hier overleden. enMoller.

In 't jaar 1724.
Quam hier D. joannes Guilielmus D.Loytl,

Loyal.

Tot meerder gemak hebben wy hier

nog bygevoegt een Lyft van alle de Pre-
dikanten, die hier gelegen, benevens de
tyd , en de nette jaaren , die zy hier

Dien ft gedaan hebben > en dan daar op
laatcn volgen nog een drievoudige Lyft,
aanwyzende de nette tyd , op welke yder

der zelve op de eilanden Neira, Lonthoir,
of Poelo Ay gelegen hebben.

Bandafche Predikanten.

fche Vre- Ca/par dtevenszoony

^kmien. Michael Clarenbeek
,

fFillem Holtenus,

Gysbert BaJIiaanszoon,

joannes Heemjlede^ -

Jntonitis Verhagen

,

Jan Janszoon Priferius ,

Jacobus Fertregty - - -

Henrik Pontkafeti^

Marinus Gideonsz van den Houten ,

Nicolaus RitziuSy _ » -

Gerardus Feldhujius,

Guilielmus Pantherus, -

^rnoldus Lippius^

Cornelius Geesdorpius

,

JRemetus Ringius^

Daniël Brouiverius , - -

Jacobus Gualtheri Molanus,

Jofias Spiljardus ,

Joannes a fVarmeloo
,

- -

Bernhardus Brougbron^

Joannes de Moor , - - -

van i62f.



A K N. iij

Mamis Mafiusy - - , van

Petrus Siklius, - - -

Petrus Ca/ier, - - -
.

-

Guilielmus de Bitter, - - -

Carolus Manteau, - - -
. -

yacohis Rhymdyk , - .
- -

jilexander Carpius^

'Jacobus Chrijiophorus Stevens^ - - -

Eerft voor Froponent en toen Predikant.

Henrik Jntonide^ van der Linden ,

Carolus Manteau, . . -

Jacobus du Hois^ - - - -

Gisbertus Brakel, - -
. -

Framiscus Valentyn, . - • »

predericus Gohius, - - -

Thomas van Simey^ - • -

Ernejius de Witte ^ - - - -

Ja» de Graaft - - - -

jindreas Lambertus Loderits,

yibrahamus Feylingius, - - -

Petrus Bierman^ . . -

Joannes Stampioen, - -
. -

Petrus Boterkooper, - -
. -

Gellius Cammiga , - - - -

Antonius Hoyer , - - -

Petrus Noot, - - • .

Carolus Georgius SerruuSy

Nicolaus van Schiê, - - -

'Joannes Boekenberg, - -

Adriaan Ens, - - • -

'^eremias Pars, - - - -

Petrus Nicolai, - - - -

Antonius Pajiorius, - - -

Nicolaus Cramer, - - - -

Franciscus Hartog, - - -

Barthold Philip Moller, - - -

Joannes Gulielmus Loyal,

i66t.
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Carolns Manteau ^

Franciscus Falentyn,

Fredericus Gobius^

Jan de Graaft
Thomas van Simey,

Fredericfis Gol/ius,

yan de Graaf.,

Andrcas Lambertui Loderas^

yan de Graaft , » .

Petrus Bierman y

Joannes Stampioen ^ uit Ternate, -

jintonius tloyer ^
- - ' -

Nicolaus van Schie^

jidriaan Ens ^

Petrus Nicolai,

jintonius Paftorius,

Nicolaus Cramer , - - -

Franciscus Hartog^ -

Barthold Philip MoUcr

,

van 1680.
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Marinus Gidconszoon van den Houten , van

Gerardus Feldhufius ,
-

• - -

CorneJius Gcesdorpitts

,

- - -

Jofias Spiljardus ,
- - -

Bernhardus BrougbroHy - - -

Marcus Mazius, - - -

Petrus Ca/ier, - . - -

Carolus Manteau, - -

Jkxander Carpius^ - - -

Joannes Chrijiophorus Ste'vens , Proponent

,

Jacolfus die BoiSy - - - -

(jfshertus Brakelf - _ -

weder van Batavia

,

Fredcricus Gobius^ . - -

Jaw de Graaft - - - -

quam hier weer in 'tjaar

Joannes Stampioen .y
- . - -

Gellins Cammiga »
- - -

jintomui Hoyer y
* - - -

Petrus Noot f
- . . -

Carolus Georgius Senuus,
Joannes Boekenberg^ - - -

'Jeremias Pars, - - - -

Waar mede wy dan 't voornaamfte , dat

'er vanBauda te zeggen valt, aangehaalt

hebbende , van deze Landvoogdy atichei-

K N. 117

vertrok na Batavia,

dat ftierf.

overleden.

vertrok inNov. naAmboina,
vei trok om wangedrag,

vertrok na Neira.

als boven.

vertrok na Lonthoir.

vertrok na Neira.

als boven.

vertrok na Lonthoih
vertrok inüétober en quani

overleden i Oftober.
vertrok ziek na Batavia,

vertrok in Juni na Neira;
vertrok na Neira.

vertrok na Batavia,

overleden,

vertrok na Neira.

vertrok na Lonthoir.

vertrok na Amboina.
vertrok na Lonthoir.
vertrok na Batavia om
Portugees te leeren.

den , om nu tot de Befchryving van Solor
en Timor , als zynde het naall daar aan
gelegen, over te gaan.

l54?.



ii8 BESCHKYVÏNGE van
rif 7.ich in na 't W. wel i myl of z m
*t W. als ook ra 'tZ. en N. breeder uit-

zet } en aan de Z. hoek van Saleyer , i

myl 'èr Bcweften, ziet men Z. en N. :

myl van malkandcien drie kleine Eilande-

kens, en de twecAvel zooZuidelyk, ge-

ftrekt leggen j die ydcr een kleine myl

in 't rond zyn.

Naad aan Saleyer doet zich het eiland

Calauro in 'tZ. O. op, zynde ontrent z

mylen met zyn N. W. hotk (waar by

een klein eilandje legt) en wel 5 mylen

met zyn Z. W. hoek 'er af gelegen.

Men ziet ook tuiïchen 't midden van dit

eiland , en tufTchen de Z. hoek van Saleyer

,

i myl van Calauro, nog een klein eiland-

je, en aan de N. O. kant van een rivier,

die zich daar ontrent in 't midden ver-

toont , Z. O. aan nog drie diergclyke i

myl van malkandercn zoo gellrckt leg-

gen, dat het Z. Ooftelykfte af en aan de

N. O. hoek van dit eiland zich vertoont

,

behalven dat men nog zoo een eilandeken

( doch wel zoo groot ) in de voornoemde
rivier ziet.

Het eiland Calauro is 7 of 8 mylen N.
W. en Z. O. lang , en f mylen N. ten

O. en Z. ten W. breed.

Het heeft pas binnen zynZ.W. hoek
een kleine baai, die wel z of } mylen in

'trond is ; en ten N. O. van de N. O.
hoek des zelfs ziet men een cihuid,

't Hoog Eiland genaamt, dat zich meeft

N. N. W. en Z. Z. O. op een rif, dat

'er rond om loopt, henen llrekt.

Ten N. O. van dit Hoog Eiland heeft

men wel if of i6 mylen in 't vierkant,

meeft N. ten W. en Z. ten O. een gan-

fche rilt van wel 20 eilanden en droogtens

leggen , de Tygers - eilanden genaamt

,

van welke 'er drie in 'tZ. meelt N. W.
enZ. O. geftrekt leggen, die daarom de

drie Zuidelyke Tygers -eilanden genaamt
worden. Rondom de zelve zyn zeer veel

reven , en in 't N. O. is nog een klein

eilandeken , het Slangen - eiland ge-

ïiaamt.

Veertien mylen Beooften dezeTygers-
eilanden, ofwel van 't Slangen -eiland,

legt een groot rif dat zich wel 6 of 7
mylen N. O. en Z. W. in de lengte, en

raecll 2, of 3 mylen in de breedte uit-

ftrekt. ••:

Vyf mylen Beooften 't zelve legt een

eilandje Groenwoud genaamt , zynde z

mylen O. en W. lang , en i myl ruim
breed > en 2. of ? mylen Bezuiden 't zelve

legt in 't O. een rif van z of 3 mylen in

'trond meeft N. W. en Z. O. geftrekt,

en een eilandje in 't W. 1) myl *cr af,

zynde z mylen in 't rond , het Hagedis-
eiland genaamt , "en pas Bezuiden dit

laatfte nog z kleine eilandekens N. W.
en Z. O. I myl van een leggende, welk
Z. Ooftelykft Batalaja genaamt i5, 1^4^^-

Vlak Bezuiden de Tygers -eilanden f
of 6 mylen legt een droogte , de Heilbot
genaamt , die 3 of 4 mylen in 't rond , en
vel katskoppen is.

Negen mylen Beweften dit rif (wel
zoo Zuidelyk ) en 4 mylen Bezuiden Ca-
lauro 's Z. hoek , leggen de eilanden
Schiedam genaamt , zynde yder pas z
mylen in 't rond.

Het N. Ooftelykft legt maar 4 mylen
van Calauro, doch de z Zuidelykfte wel
6 of 7 mylen. Deze twee laatfte leggen
O. en W. ; myl van malkandercn , en
van het Weftelykfte loopt een rif, dat
zich W. aan wel 11 mylen en Z. en N.
wel 3 of 4 mylen verre uitftrekt , loo-
pende in 't W. wat na 'tN, W. om.

Zes of agt mylen ten Z. O. van het
Ooftclykfte dezer twee eilanden doet zich
een eilandje op , dat ü. en W. z of 3 my-
len lang, 2 myl breed, en 't geen Batoe
Pandjang genaamt is , hebbende in 't Z.
O. een klein rifje aan zich vaft.

Twee mylen O. ten N . van 't zelve legt

het eilandje Bata Cariman , dat ontrent
5

mylen in 'trond is, en z mylen Ooitely-
ker nog 2 eilandekens Z. en N. zeer digt
by een leggen heett j ten Z. W. van
welke y mylen zich een eilandje, 'tl-'oft-

paard genaamt, op een rif, dat 'er rond
loopt , vertoont , zynde met rif met ai

ontrent 3 mylen in den omtrek.

Z. ten W. van 't Poftpaard f mylen
legt het eilandje RolI;i Goeroe , dat pas

1 myl in 't rond is , en ten O. van 't welk
nog een kleintje legt.

Zeven of agt mylen meer na 't Z. W.
doet zich het eiland Loefa Radja, dat pas

2 mylen in 't rond is , op. Beweften
't welke f mylen een onbekent eilandje

van I myl in 't rond , i myl van 't groot
eiland Ende legt

,
gelyk men 7 of 8 my-

len Beooften Loeia Radja nog 3 kleine

eilandjes , meeft O. en W. digt by een

geftrekt
,

pas i of 2 mylen van de wal
van dat groot eiland leggen ziet.

Eer wy verder van 't eiland Ende ( an-

ders ook 't land van Floris genaamt) fprc-;.

ken , moeten wy voor af zeggen dat

6 of 7 mylen Beweften 't zelve zich

de O. hoek van 't eiland Sumbawa , en

dat zich die Z. en N. wel 7 of 8 mylen
lang , en wel f mylen O. en W. breed

vertoont.

In 't N. van dit deel van Sumbawa legt

een dorpken, Sapi genaamt, tenN. van
't welke I myl een eilandje van i myl in

't rond legt, en 3 mylen O. ten Z. Sapi

legt nog een eiland , dat wel zoo klein

is, en 't geen nog 8 of p kleiner eilande-

kens ten Z. van zich meeft O. en W. ge-

ftrekt leggen heeft aan de N. zyde van
die ftraat , die na dit dorp de ftraat van

Sapi genaamt , en die wel 7 of 8 mylen
N. en Z. laog j en wel 4 mylen O. en W.

breed

O.i'i
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breed is. En gelyk men die eilandekens

in 'c N. dus heeft , alzoo vertoonen 'er

ïich nog 4 andere digt by Sumbawa's
O. kant , een pas voorby een rivier die

ontrent z mylen Bezuiden 't dorp Sapi

zich opdoet , en drie i myl Bezuiden

dat eUandeken ^ myl van een Z. en N. i

myl van de wal in de Z. mond van deze

ftraat getlrekt ; hoedanig een men 'er

nog zeer digt by Sumbawa 's Z. O. hoek
ziet.

Vier mylen Beooften Sumbawa , wat
Zuidelyker als 't midden van des zelfs U.
hoek , doet zich een eiland op , dat Z.

en N. wel 4 mylen lang, en O. en W.
in 't Z. 5 , doch in 't N. maar l mylen
breed is , aan welkers Z. O. kant men
een, gelyk men by de N. O. hoek nog
drie , en verder Beooften het zelve nog
drie kleine eilandekens Z. en N. geftrekt

leggen ziet , van welk Zuidelykft der drie

katlte, ï myl Ooftelyker , men weer vier

cilandekens } of 4 mylen verre na 't N.
met een kromme bogt , die wat na 't O.
loopt , ftrekken ziet , tegen over de welke
zich 2. mylen Ooftelyker digt aan de wal
van 't eiland Ende veel katskoppen pas

Bezuiden een ander eilandeken vertoo-

nen, tuflchenwelk eilandje en de O. wal
een rif van i myl breed , i of 3 mylen
N. aan , en van daar dan ü. aan wel z
of 3 mylen breed is, wel 10 of i mylen
verre tot tegen de N. hoek van 'teiland

Ende zoodanig loopt, dat het allenskens

tot op I myl breedte verfmald , aan wel-
kers einde in 't ü. men drie kleine eilan-

dekens meeft ü. en W. (wel zoo Z. W.)
i myl van een geftrekt leggen ziet , waar
van 'tOoftelykft 't Vlak eiland , 'tnaaft

'eraanhetZuikerbrood, en 't Weftelykft
het Groot eiland (zynde ook 'tgroot(le)

genaamt is. En af en aan de N. W.
hoek van 'teiland Ende, daar dit rif op
zyn breedfte is , ziet men nog zoo een
eiland , van groote als dat , daar dit rif

begint j tuflchen 't welke en de vafte wal
zich nog twee kleiner eilandekens , N.
Ü. en Z. W. geftrekt, vertoonen.

Vyf mylen van de W. hoek van 't land

van Flores legt nog een eiland , dat wy
nevens nog 2 anderen, alvoorens het zelve

te befchryven , geerne cerft af zouden
doen.

Het eeifte is Nomba genaamt, zynde
W. N. W. en ü. Z. O. orttftnt ö of 7
mylen lang, en meeft z mylen breed.

Vyf mylen van des zelfs N.W. hoek,
en z mylen van des zelfs Z. O. hoek,
legt PoeloTsjindana of het Sandelbofch-
ciland. Dit is een zeer groot en woeft
eiland , dat zich al mede meeft W. N. W.
enO. Z. O. 30 mylen ruim in de lengte,
enZ. enN. 14 of i f mylen in de breedte
uitftrekt j doch aan de N. W. hoek is

't pas 4 of f, en aan de Z. O. hoek maar

3 of 4 mylen breed.- Ook loopt 'er eert

fmal rif, dat pas z of 5 mylen Beooften
de N. W. hoek begint , en 200 i myl
buiten de wal zich uitftrekkende , dus
langs de wal meeft ( uitgenomen by den
W. hoek) geiyk doorgaat tot aan de N,
O. hoek, van waar het dan tot deZ. O.
hoek wel \'erder vervolgt j maar het word
daar wel z^ 5 en 4 mylen breeder rot op
de helft (daar in 't midden ook een klein

eilandje legt ) van waar het allengskens na
de Z. O. hoek toe tot op i mylverfmalr>
daar het andei-s langs de N. wal door-
gaans maar i myl breed was.

Men wil dat op dit eiland geheele bos-
fchen met Sandelhout zyn.

In Z. Z. O. heeft dit eiland een diepe
inbogt, vlak voor dewelke z of 3 mylen
van de wal het eilandje Sauvo legt. Dit
is Z. en N. 4 mylen lang, en O. en W.
3; mylen breed > doch in 't O. is 't wel
zoo lang , en in 't N. wel zoo breed

^

zynde aan de O. zyde wat ingebogen.
Ook ziet men een klein eilandje aan de
Z. O. kant zeer digt 'er aan leggen.
Nu kecren wy weer tot het land van

Flons, of 't eiland Ende , en zeggen, dat
het zelvevan 'tO. tot het W.(draajende
in 't O. ö ofj mylen wat na 't N.) ontrent
4Z of 43 mylen lang , en Z. én N. in

't midden wel 13, in 't W. f en ook 3,
en in 't N. O. f , hoewel het 4 of 6
mylen Beweflen deN. O. hoek maar i;

myl breed is.

Het Nöordelykfte deel van de N. O.
hoek word Kaap Flores genaumt, en 10
mylen Beweiten de zelve , z mylen Be-
wcften dien naauwen hals , die 't land daar
maakt , heeft men een plaats , Croewi
genaamt. Tuflchen dit CroCwi en Kaap
Floris heeft dit eiland aan de Z. O. kant
twee baayen , w.iar van de naafte aan de
N. O. hoek 'er pas z mylen Beweften
gelegen , z mylen diep , en i myl wyd
is 5 maar \\ myl Weftelyker legt 'er een,
die wel f of 6 mylen diep , en wel 3 of
4 mylen breed is, en zich meeft N. VV.
en Z. O. ftrekt , hebbende agter aan by
na tegen de wal een klein eilandje van l

myl in 't rond leggen.

Vlak Benoorden Croewi leggen digt

by de wal ook cenige katskoppen , ten

N. O. van welke de drie eilanden ten O.
van Loela Radja zich opdoen , en Beweften
die katskoppen ofwel van Croewi (daar

de wal wel z mylen na 't Z. inbuigt

)

loopt een rif byna van enkel katskoppen

wel z mylen buiten de wal ; die daar na
W. aan na 't N. weer allengskens N. W.
uitfchiet , en dan f of 6 mylen tot aan

de N. hoek W. aanloopt , welke N.
hoek de Yzere hoek genaamt word.

By dezen Yzcren hoek is 't land op zyn
breedfte > doch aan de Z. kant buigt die

wal van de Z. hoek ua 't N. W. wei f
mylen
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mylen in» daar de wal by een klein

eilandje, 't geen men daar digt tegen de

zelve aan ziet, dan vlak W. aan mee een

fmal rif (dat ontrent i myl breed is) tot

aan des zelfs Z. W. hoek byna voortloopt

,

terwyl men hier en daar onderweeg een

klein eilandeken ontmoet. In 't N. O.
van dit eiland, i myl van de wal, doet

zich nog een eiland van i myl in 't rond

pp.
Vlak ten O. van den Z. O. hoek van

'teiland Ende, in 't midden tuflchen dat

eiland van i myl , en tuffchen 't eiland

Solor ( hoewel wel zoo Z. , en wei zoo

na aan Solor ) legt het eiland Serbite.

Dit is een zeer hoog en bergagtig ei-

land, datbofchryk en luftig zich zclven

vertoont , zynde ontrent 7 mylen Ü. en

W. lang , en 5 of4 mylen Z. en N . breed j

doch m 't W. wel op zyn breed (Ie.

Ij Op de N. W. hoek legt Adenare, op

de W. hockLabetau, in 'tZ. na de W.
kant ziet men Toerang ; 1 myl Üoftely-

ker Lamafe , nog i myl üoftelyker Car-

ma , of Carmang , en nog i myl Oolle-

lyker byna aan de O. hoek heeft men
Lamhalc -, daar men ook ctn fchoone

rivier heeft.

TuGchendit eiland, en 't land van Flo-

Fl*^ d
'^'^ ** ^" Itraat van 1 of 2 mylen breed

,

daar ' cn die wel 5 mylen lang is ., en die dan

ontrent nog wel 7 • of 8 mylen tuflchen 't land

Icggeudc. van Ende, en tuflchen Solor Z. W. aan

vervolgt •, gelyk 'er ook zul ken flraat

tufl"chen Solor en 'teiland Serbite is, die

zich wel f mylen in de lengte O. en W.

,

en 1 of 5 mylen in de breedte uitftrekt,

zynde Solor 's N. W. hoek en Serbite 's

Z. W. hoek t mylen en der zelver O.
hoeken ? of 4 mylen van een gelegen.

Nu zouden wy wel dienen van Solor

te fprcken j doch wy zullen daar mede
wagten , tot dat wy nog 2 of 5 eilanden

die wat Ooilelyker leggen voor af zullen

hebben afgehandelt.

Ten O. van Solor z of 3 mylen \'er-

toontzich de W. hoek van 't eiland Lom-
batta, en i myl Beooften 'teiland Serbi-

te, vertoont zich de N. hoek van 't zelve

,

die ook met een W. hoek 'er na toe

dnuid , maakende dus van des zelfs W.
na des zelfs N. hoek een diepe inbogt,

die, met een halfrond, wel 7 of 8 my-
len verre loopt.

Aan deZ. W. hoek van dit eiland legt

een zeer klein eilandje, het Doorlugtig
eiland genaamt j en j* mylen Benoorden
de N. hoek legt het eilandje Batoetara,

dat pas I myl in 't rond is.

Aan de Z. kant is dit Lombatta zeer

bergagtig -, en i myl Beoollcn 't zelve

ziet men het eiland Pontare , tuflchen

.beide welk eiland een llraat is wel f my-
len lang, en maar i of i! myl breed.

Aan de N. kant , naaft aan Pontare legt

een eilandje van i myl in 'trond, en een
zeer klein tuflchen 't zelv£ en tuflchen

Pontare. En aan de Z. kant van de Ib-aac

leggen 'er voor de mond vier , de twee
kleinile digt aan Pontare N. W. en Z. O.
en de twee grootite O. en W. gellrekt,

zynde 't VVellelykll ontrent 1 en 'tOofte-

lykll ontrent i myl in 'trond.

Het eiland Pontare is meeft N. W.
en Z. O. gclhekt , en aldus ontrent ƒ
mylen lang, en 3 mylen breed, doch in

'tN. W. kan de breedte wel f mylen
h.ialen ; aan des zelfs Z. W. kant buigt

de -yval met een diepe baai na 't W. om j

en aan de Ü. lunt zyn ook twee kleine

baayeii.

Tegen over dit eiland i myl of 2 na
't O. legt het eiland Ombo i tuflchen

't welke en Pontare weder eene Ibraat is,

die N. W. en Z. O. wel 6 of 7 mylen
lang en 2 of 3 mylen wyd is. In 't mid-
den van die llraat legt een eilandje digt

aanümbo, gelyk men 'er nog twee naaft

een , N . W . en Z. O. geftrekt , vlak voor
de N. W. hoek van dat eiland op een
rif, dat zich wel 3 mylen in 't rond uit-

ftrekt, leggen heett.

Dit eland Ümbo (ook wel Emmer ge-

naamt) is O. en VV. 14 mylen lang, en
Z. en N. in 't VV. j-, en in 't O. C mylen
breed , zynde over al meeft een geiykc

vierkante wal , uitgenomen dat men aan

de N. kant twee kleine baayen ziet, die

yder 3 of 4 mylen in 'trond, hoewel de
Ooftelykite de grootfte is. Ook is 'er

aan de W. kant nog een klein inbogije.

De N. O. hoek van Ombo legt f ï myl
van 'teiland Etter, en de Z. O. hoek 4
mylen van Timor's N. O. hoek , en 8
of p mylen van 't eiland Kiflêr of Fetter,

dar vlak Beooften 't zelve legt.

Wat nu het eiland Solor aangaat, ditfj^t Ei-
legt 3 of 4 mylen ten O. van de grooteiand Solor

baai van 't land van Flores, die zich aan in 't by-

deszelfsO. kant vertoont, en ontrent 1,^0°'*"'

myl van het eiland Serbite. J"

Het legt meeft N. O. en Z. W. 6 my-
len in de lengte geftrekt, en 't is ontrent

4 mylen in 'tZ. VV. en f mylen in 't N.
O. breed. Aan de Z. O. kant is een

groote baai wel van 3 of 4 mylen lengte >

alwaar ons Fort Hcnrikus legt.

Een myl buiten de Z. W. hoek ziet

men vier kleine eilandekens voor de mond
van een ftraat , die tuflchen 't land van

Ende, en tuflchen Solor is, en die 200
wel 8 of 10 mylen verre N. a^n tuflchen

die twee wallen , en tuflchen die vaa
Ende en Serbite, loopt.

Pas Benoorden de Z. W. hoek ziet

men Lefauw, en wat Noordelyker ver-

toont zich Larentoeke , twee plaatzen

die onder de Portugeezen ftaan.

Ten Z. de eilanden Solor , Lombatta

,

Pontare, en Ombo (te weten van Solor

en

.1



SOLOR EN TIMOR. 121

en Pontare if of i<J, van Lombatta p,
en van Ombo maar 4 mylen ) doec zich

het fchoon eiland Timor zeer lufHg op.

En Ti-
^''^ Eiland legt meeftO. N.U. en W.

mor.
"

T-- ^ • geftrekt. Het vertoont zich in

deze Kaart ( en ook doorgaans in de an-

dere) maar fö mylen, maar het is wel 80

mylen lang, gelyk wy, in 't jaar löSö.

'er langs zeilende, bevonden hebben.

De breedte is zeer ongelyk , zynde in

't midden 17 of 18 (maar gaande allengs-

kens na 't Z. W. , doch voor al na 't Z.

O. af, en dan na 't N. O. weer een wei-

nig verbreedende) in 't N.O.by Sillevan

enMatavay f, en in 'tZ. W. mede 4 of

f mylen breed , doch in 'tN. O., van

Sillevan al N . O. aangaande , word de wal
allengskens breeder , konnende 8 of p
mylen van gemelde plaats wel 10 of 11

mylen haaien > doch van daarverfmalt zy

weer zoodanig, dat deN.O. hoek maar
I of z mylen oreed is.

Om dit Eiland nu verder te befchryven

,

zullen wy van de N. O hoek af begin-

nen, en eerft de N. kant langs gaan.

Een myl of z Beweflen dezen hoek is

een baaiken, daar men ankeren kan, al-

waar zich een plaats , Hon genaamt,
vertoont.

Een myl Weftelyker, daar de wal wat
na 't N. W. ontrent p mylen verre uit-

loopt, ontmoet men Marenti, en i my-
len N . Weftelyker Labet , tuflchen beide

welke plaatfen de wal wat inbuigt.

Pas voorby Labet fchiet de zelve met
een klein rond hoekje na 't N. W. (waar
voor een klein rifje zich i myl na 't N.
W. uitftrekt ) uit , maakendc een klein

fmal , doch lang baaiken. Hier legt het
• koninkryk van Ade Mantoetoe , diens

koning de Portugeezen verdreven heb-
ben, en die ook in 't jaar 1680. in Am-
boina en Banda geweell , Chriften ge-

worden, en Salomon Speelman (na de Heer
Qomm\{{'ms Speelman) gedoopt is. Het
voornoemde baai ken is maar i myl breed j

maar wel 3 mylen lang. VandeW.hoek
van dit baaiken (daar zich weer een fmal

ritje wel 3 mylen W. aan vertoont , en
daar men eerlt Bato , i; myl van Ade
Mantoetoe, heeft) buigt de wal wat in,

maakende een vlakke bogt van 3 of 4
mylen. Twee mylen van Bato na 'tW

.

legt Mateto. Twee mylen N. Weftely-

ker (daar de wal wat 't N. draait) legt

Batemelo.

Daar na loopt de wal wat na 't W. en
maakt by Turier (dat z mylen Weftely-
ker legt) weer een klein vlak bogtje,

dat wat na 'tN. W., ontrent 2 mylen,
uitloopt, alwaar vlak voor de N. W.
hoek (daar dit N.Ooftelyk ftukje lands

op zyn breedfte is) het dorpken Toeto-
babe legt.

Hier van daan draait de wal p of 10

III. Deei.

mylen na 'tZ. Z. W. in , daar zich 2 of

3 mylen van de N. W. hoek (die pas t

myl breed, en 2 mylen lang is) een baai-
ken, dat ontrent 3 mylen lang is , ver-
toont , van waar de wal al Z. Z. W. en
dan weer wat Weftelyker uitloopt.

Ontrent j- mylen van deze baai , of 8
mylen van die N. W. hoek, legtBalaboa
weer aan een klein baaiken , alwaar zich
het land tulFchen deze plaat en de Z. O.
wal wat Bezuiden Loemani zeer berg-
agtig vertoont.

Twee mylen ten Z. Z. W. van Balaboa
ontmoet men een klein rivierken , en pas
ten Z. Z. W. van 't zelve legt Batoegoe-
de , van waar nog 4 mylen Z. Z. W,
aangaande (daar zich de diepfte inbuiging
der wal van denN. W. hoek af zoo van
die als mede van de Weftkant vertoont)
ontmoet men Sillevan, pas Beweften
't welke zich ^ myl van de wal een zeer
klein rifje vertoont.

Van Sillevan loopt de wal weder 14 of

ifmylenN. W. aan, en van deze plaats

y mylen N. Weftelyker ontmoet men
eerft .een riviertje , en dan Atipopon.
Van die rivier loopt 3 mylen W. aan een
fmal ritje , voor 't welke twee eilandekens

meeft O. en W. 5 myl van een , en een
weinig verder van de wal leggen.

Vier mylen van Atipopon , N . W . aan

,

legt Batocpoeteh , en 2 mylen verder,

by een kleine rivier , ziet men Aflèm
leggen ; van waar 4 of j- mylen Meena
(een magtig koninkryk) by een rivier

legt
,

pas Beweften welke zich een N.
hoekje vertoont. Als men van daar na
't Z. O. ziet , doet zich eenig gebergte

op.

Hier van daan loopt de wal wel ro of
12 mylen meeft W. ten Z.

Twee mylen van Meena legt LifFetau.

Nog 4 mylen verder is een klein vlak

bogtje, waar na de wal weer wat N. W.
buigt, en dan vlak W. 3 mylen tot aan
een riviertje loopt, van waar de wal W.
ten Z. tot by twee kleine eilandekens

, pas

I myl buiten de wal gelegen , en elk

op een byzonder klein ritje leggende,
loopt, van welke reven 'tOoftelykft wel
I myl O. en W. lang, en 't ander rond,

gelyk ook het Wellelykft eilandeken

Poelo Bato genaamt , en dat van Lifte-

tau ontrent 10 of 11 mylen W- ten Z.
aan gelegen is.

TufTchen LifTetau en Poelo Bato is

dit Eiland wel op zyn breedfte , en van
daar loopt de wal 14 of if mylen verre

allengskens na 't W. Z. W. en na 't Z.
W. zonder dat men van Poelo Bato
ontrent p mylen W. Z. W. aan iets ont-

moet , dan eeril eenig gebergte ontrent

het ftrand , en ook landwaard in 4 of ƒ
mylen van Poelo Bato , welk gebergte

langs ftrand zich wel 7 of 8 mylen verre

Q, vcr-

\
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vertoont , en i of z mylen verder , of

ontrent lo mylen van Poelo Bato vertoont

zich Latoe Boeton , van waar nog 4 of

f mylen dit land met een fmallen hoek

,

die pas i myl breed , en wel 5 mylen

lang is , na 'tZ. W. uitloopt , en een

zeergroote baai maakt, die wel 10 of 11

mylen in 't rond is , zynde meeft N. O.
ën Z. W. geftrekt ; zy is ontrent 6 my-
len N. en Z breed , en Ö mylen O. en

W. diep, hoewel zy na 'tZ. W. nog al

verder uitloopt , zynde voor aan in den

mond wel f mylen wyd. Pas Beooften

dezen Z. W. hoek i myl , vertoont zich

een klein rond ritje van i myl digt by
de wal , die eerft 5 mylen N. O. op-

fchiet, daar zy een klein bogtje maakt,
en dan nog 3 mylen O. aanloopt , daar

menSeavian heeft, van waar ? of 4 my-
len na 't Z. ombuigende , zich Amabien
opdoet.

Van daar draait de wal 6 of 7 mylen na

'tW. ten Z.', zonder dat men iets, dan
in 't midden aan de wal vafl: een riJ-je,

2 of 3 mylen in den omtrek, ontmoet,
waar na men by Coepang (dat ontrent 7
mylen van Amabien , en f mylen van den

Z. W.legt) komt.
Dit is de hoofdplaats,daar wy een vefting

hebben , en daar het Opperhoofd , zynde
gemeenelyk een Onderkoopman, hoewel
*er ook wel eens eenCapitein lag, door-

gaans zyn verblyf met eenige bezetting

heeft.

Het legt aan een rivier , daar een zeer

goede ankerplaats , en 2 mylen Benoor-
den welke een klein eilandje met een rifjc

in 'tN., 'er aan valt zynde, gelegen is.

Van Coepang loopt de wal nog i myl
W. aan, en dan buigt zy ontrent 2 my-
len Z. aan in , en loopt dan weer W. ten

Z. 3 mylen uit , maakende daar als een

vlakke bogt, van waarde wal weer i myl
Z. aan, en dan, na 't maakcn van een klein

bogtje, nog 2 mylen Z. W. aan tot aan
het einde van de Z. W. hoek loopt.

Twee mylen Beweflcn deze dikke hoek
des lands van Coepang, tot de Z. W. hoek
van Timor, legt een eiland , Roti gc-

naamt, dat meelt N. O. en Z. W. 4 of

f mylen lang, en j of 4 mylen breedtO.
en W. geftrekt legt, aan wel kers N. kant
zich een traai vlak baaiken met een fraai

dik hoekje in 'tN. W. , N. aan uitlle-

kende, en in 'tN. O. opdoet, pas Be-
zuiden welke laatfte men nog een klein

baaiken , en i myl Z. Weftelyker men
nog een groote , met een klein eilandje

daar voor , i myl van de wal , en nog i

myl Z. Weftelyker weer zoo een klein

baaiken , en dan het Z. hoekje verneemt

,

van 't welke W. aan een Imal rifje wel
2 of } mylen verre W. aan loOpt , daar
zich weer een klein baaiken opdoet j waar
na men by de Z. W. hoek van Roti komt

,

pas Beooften welken , i myl buiten de
wal, vier kleine eilandekens leggen,
zynde de N. W. wal glad en gelyk,
zonder dat zich daar iets opdoet.

Drie ofvier mylen vlak Bezuiden Roti,
en 3 mylen ten Z. W. van Timors Z.
W. hoek legt het eiland Seroau , dat
meeft Z. en N. f en 6 mylen lang , en
O. en W. 4 of f mylen breed , aan de
W. kant wat rond na 't N. O. gebogen,
en aan de O. kant van 2 baajen voorzien

,

van welke de Zuidelykfte de grootfte en
2 of 3 mylen in zyn omtrek is, aan wel-
kers l'pitze Z. O. hoek zich pas buiten

de wal een klein eilandje opdoet, gelyk
men 'er vlak voor die baai, 5 of 4 mylen
van de wal nog een zoo op een klem rond
rilje leggen ziet.

Van Timors Z. W. hoek nu, des zelfs

Z. zyde langs, en 3 of 4 mylen ö. tenZ.
aan gaande , ontmoet men zeer digt by
de wal een klein eilandje , van waar de
wal nog 4 of ƒ mylen O. aan met een
kleine bogt loopt, en dan na 't O.N. O.
eerft 3 mylen (daar menAmaraffi leggen
ziet) en dan nog 2 mylen verder zoo al

aandraait , van waar zy dan 2 of 3 mylen
verre O. aan met een kleine bogt of twee,
en dan weer met een kleine uitpuiling na
't Z. van ontrent 3 of 4 mylen verre tot

aan een klein baaiken loopt , welker
Weftelyke vlakke hoek de witte hoek
genaamt word.

Van dezen vlakken hoek loopt de wal
meeft gelyk wel 10 mylen O. N. O. aan,
zonder dat men daar iets , dan alleen 2
mylen Beooften den zelven Barapoeteh
en f of 6 myl landwaard in na 'tN. toe
een fwaar gebergte ontmoet.

Thien mylen van dien wuten hoek, en
8 ten O. N. O. van Batapoeteh ziet men
by een klein bogtje , daar de wal i myltje

na 't N. in buigt, Amenoeban, vanwaar
de wal ontrent 26 mylen verre tot To-
loeke toe meellO. N. O. weer aanloopt.

Vier mylen van Amenoeban ontmoet
men een riviertje, en i myl N.Ooftely-
ker Batoemian, 4 of f mylen verder O.
N.O. opLiemaflèj en nog 3 of 4 mylen
verder Fiale , daar de wal met een zeer

fmal hoekje a myl na 't Z. O. uitfchiet.

Van Fiale ftrekt zy weer doorgaans O.
N. O. aan , buigende hier en daar zeer

flaauw wat in.

Vier mylen van Fiale (Benoorden
't welke zich dat gebergt , 't geen tuflchen

Aftcm legt , O. en VV . geftrekt vertoont

)

legt Voetere, 3 mylen verder O. N. O.
aan Soway, 2 mylen verder Caminafle,
nog 4 mylen verder Boero (daar 't land

tegen over Sillevan pas f of ó mylen breed

is) en nog 4 of f mylen meerü. N. O.
opMatavayj pas ten N. O. van 't welke
een riviertje is , waar na men 2 of 3 my-
len verder eerft by Tieres , en 3. mylen

O.
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i6u: • O. N. Ocrftelyker by Serin , en nog z

mylen verder by Toloeke komt , van waar

de wal liet f mylen verre vlak na 't N.
ten O. , en dan nog f mylen vlak na 't N.
draait.

Xuflchen Toloeke en Lamoenay ( dat

j- mylen N. ten ü. van 't zelve legt)

ontmoet men niets , dan dat zich tuflchen

beiden een gebergte vertoont , dat van

deze wal af N. W. en Z. O. geltrekt

legt ; en dat zich tot digt by Balaboa aan

de N. W. zyde vertoont.

Van Loemani tot aan de N. O. hoek

van dit eiland ontmoet men niets meer,

dan alleen z mylen Bezuiden den zelven

ontrent i rayl buiten de wal na 't O. toe

,

een klein eilandje Van i myl in 't rond
j

,waar mede wy dan dit geheel eiland rond

gewandelt , en het voornaamlte daar van

( voor zoo verre die befchryving betreft

)

gezegt hebben.

Op dit-bolor enTimor nu zyn dePor-
Eenige tugeezen al van ouds zeer lans voor ons

beide dè-S^wecft, gelyk zy nu nog die eilanden,

ze Eilan- of altoos het grootlle deel van dien be-
den raa- zitten , op 't eerlle voornamentlyk op
kende Lefauw , en Larentoeke ; doch op Timor

byna dat geheel eiland over zich onthou-

dende , alzoo wy maar een zeer kleine

ftreek lands in 'tZ. W. ontrent Coepang
daar van onder ons hebben.

In jaar i6iz. den p'*'" November be-

floot de Opperlandvoogt van Indien , om
de Heer Jpollonius Schot met het fchip

Terveer eerit na Boeton te zenden , om
met dien koning een vaft verbond te

maaken, gelyk hyden ly'*'-'" en 18**'" De-
cember gedaan , en Gregorius Corneliszoon

daar als Koopman en Hoofd gelegt heeft.

Den 9<i«n Januari 1Ó13. vertrok hy met
het voornoemde fchip, en 't jagt de halve

Maan , en nog een Ternataanlbhe Cora-
cora, van daar na Solor , daar hy zich

vlak voor 't Portugees kafteelopden ly'^"»

dito vertoonde , en 't zelve befchoot , daar

door een batery , die zy 'er hadden , be-

dervende, gelyk hy op dien zelven dag

nog een deel van het vlek in brand

ftak.

Den ip''^" ging hy met 70 mannen aan

de O. zyde te land , om die veiling van

agtcren te belchouwen , en den vyand

daar, zoo veel het mogelyk was, te be-

naauwen, en de huizen in brand te ilee-

ken, waar mede hy den ii"^^" vervolgde,

nemende nog een galjoot.

Ondertuflchen gaven de Portugeezen na
Timor van deze komlt der Nederlanders

kennis , verzoekende , dat men hen ten

eerften ontzetten wilde , dat de onzen,
zoo veel mogelyk was , zogten te belet-

ten } landende nu en dan op 't land van
Solor , en den vyand daar alle bedenke-
lyke atbrcuk doende.
Hy had ook fFilkmJacoèszoonmcthet

Jagt , een Galjoot , en een Coracora na i6ij.

Timor , om op de brandwagt te leggen

,

gezonden , dic den i^^" Apnl .van daar na
Solor keerde met een verovert fcheep- •:

ken der Portugeezen , waar in hy z^o '.v^
bhaaren Sandelhout (doende yder hier "^i?
zoo katti) en 1 5 Portugeezen vont , en y -.s.ri

onder de zelve een Capitein , nevens ecnige "1

'

Mifti^en en Swarten, hebbende ontrent
Timor nog een galjoot verbrand , uit

het welk de Portugeezen zeer verftrooit

na dat eiland gevlugt waren, op 't welk
zy van die op hen verbitterde ingezete-
nen zeer vervolgt wierden.
De onzen , toen op Timor gekomen

zynde , hadden daar met verfcheide ko-
nmgen, die hen zeer vriendelyk bejegen-
den, gefproken, dewelke toen door den
koning van Coepang, tot de onzen af-

gezonden , toegeftiun hebben , dat zy
daar, gelyk kort daar nagefchied is, een
velling zouden bouwen , belovende ook
Chriflen tQ zullen worden, gelyk zy be-

voorens aan de Portugeezen toegezegt

hadden , 't welk de onzen uit een ver-

overde brief , van den Pater Vicaris aan
den koning

, van Portugal gebleken

was.

Te dier tyd hebben de onzen , metg , .

hunne zaaken op Solor ondertuflchen Veffing

voortvaarende , uit vreeze van door. dein 't jaar

Portugeezen van Timor in hun voorne- '^n-

men belet te worden , en de fchepen
verovert?

Patani en Zeeland by zich gekregen heb-

bende, 'tKalleel nogmaals, met bedrei-

ging van anders niets te fpaaren , opge-

eifcht , waar op de Portugeezen het zelve

den zo***" April zonder flag of (loot aan

de Heer Schof overgegeven hebben.

Hy vont veel koopmanfchappen , en

eenige voorraad van oorlog, in het zel-

ve , van welk eerlte zy de helft , en alles

van het laatfte aan de onzen overgaven,

waar onder 4 vaten kruit , i yzer iluk ,

1 metaale wydmonder, en 8 groote me-
taale Falconetten met eenige baflèn. De
voornaamfte man , hier by de onze ver-

looren , was u^braham Claaszoon , fchipper

op 't fchip Zeeland.

De Heer Schot had dit accoord zeer fterk

doorgezet , en maar aangenomen , om
dat hy hoorde , dat het ontzet van Timor
naby was , het welk hy niet zou hebben

konnen beletten , daar te landen , en in

't Fort by hen te komen.

Uit deze vefting trokken wel looo

zielen , waar onder ifo Swarten en Mifti-

ccn , ontrent 30 Portugeezen , en 7 Do-
minikaner Monniken j die mecil na Ma-
lakka, z of 3 uitgezondert , die nevens

alle de Swarten by de onzen bleven , ver-

trokken zyn.

Eer de onzen deze vefting veroverden ,

hebben zy 'er 800 kanonfchooten op ge-

daan. Het legt op een hoogte , is zeer

Q z fterk.
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,613. fterk, en wel gclescn, hegt en wel van

metzdfteenen opgeoouwt. Men ziet aan

Verdere weerzyden twee diepe valeyen, van welke
laaken, dc Oo'ilelykfte zeer diep en Heil is, waar

u°''
'^^

in zich de Portugeczcn en Inlanders ageer

Schot ccn gemetzelde muur nog lang verdedigt

hier ver- hebben.
"P- Hier ontrent hadden dc Portugeezen

vcrfcheide dorpen , die onder hen ilon-

dcn, en reets Chviften waren } te weten

Tsjerebate , dat 40 huisgezinnen , Pa-

tnancaye , dat 'er ontrent 80 , en Loevvo-

laing, 't geen 'er ^0 had , hoedanig op

een eiland daar ontrent , Carmang , daar

byna looó, Loewococol, daar 'er 300,

LoeWonamang 300 , Loewoongin 100,

Mimba, ontrent 300, op 'c eiland in dc

Sika zoo , en in Larentoefce ontrent roo

huisgezinnen onder hunne gehoorzaam-

heid waren , die alle iccr wel van pyl

en boog , van fchilden , fwaarden en

roers voorzien, en in ftaat waren , om
zich nog vry lang tegen de onzen te kon-

nen verweeren.

Ook waren tot de onzen op Solor nog

deze Moorfche dorpen , te weten , La-

makere, Lamale, Toeion, Adenare» en

Pratololi ( onder welke ook veel Heiden-

fche boeren ftonden) en meer andere

plaatzen van Serbite, onder Solor flaan-

de, overgekomen.

Daar by hadden zich die van Aude en

Sallelauvo , die zeiden eigentlyk onder-

daanen van den koning van Ternate te

zyn , mede voor ons verklaart.

Terwyl de onzen nu hier waren, hoor-

den zy van den koning van Amenoeban

op Timor , dat daar zeer veel Sandelhout

viel , dat in China een zeer grooten han-

del gaf.

Dit alles nu hier afgehafpelt hebbende,

vertrok de Heer Schot den ló"'" Mey met

't fchip Patani , en 'tjagt de halve Maan,

benevens het Galjoot, na Timor , om
met de koningen, die aan de binnenkant

van dit eiland zich onthouden , een ver-

bond te maaken , nemende eenige waa-

ren, die daar getrokken wierden, enden

koopman Ja» Gybertszoon de f^rye met

zich , om daar den handel voor ons waar

te nemen.

Hy f)uam voor dat eiland den 4*''=''
Juni

,

en verfogt met den koning van Meena

,

een der magtigften op Timor , te fpre-

ken, dieaanflonts by hemquam, en zeer

minnelyk aan ons toellont daar te hande-

len , en een Vefting op hun land te bou-

wen , belovende dat met zyn volk te

helpen maaken , en 'tjagt de halve Maan
met Sandelhout , de voornaamfte waare

dezes hnds, aftelaaden.

Hervalt ontrent Meena , cnCoepang,

zoo overvloedig , dat de Portugeezen

jaarlyks van 't zelve over dc 1 000 bhaaren

,

bchalven 't geen de Chineczen , en andere

volkeren npg wcgfleepten , van hier na l6^^, .

China en Choromandel vervoerden.

'Ook kon deze handel van 't Sandel-
hout ons by de Chincezen byzgnder wel
dienen, om hen wat gemakkelyker, in

'ttoeHaau van den handel op China, te

maaken.
Buiten den koning van Meena quana

de koning van Aflem de onzen als een der

yoornaamlle op dit eiland voor, die mede
beloofde, al 't Sandelhout , op zyn land

vallende , aan de onzen te zullen leveren.

Na dat de Heer Schot nu met deze
vorften , als ook met eenige Moorfche
koningen op Solor ( hoewel hier weinig
.voordeel te doen was ) een vaft verbond
gemaakt had, liet hy ].inGysbertszoon dt

yrye met Kryn Jacobsz.oon van Raamburg ,

om den handel daar zamen waar te ne-

men , van welke de eerfte meert de zaa-

ken op Timor, en dc ander die op Solor

gade flaan zoude.

Ook liet hy op Timor Capitein van
de Velde als hoofd van 't krygsvolk , tot

der tyd de Opperlandvoogt een ander hier

zenden zoude.

Hy bevonc ook , dat hier allerlei Cho-
romandelfche waaren , en Chineefche
kramcryen, van kraaien, enz. zeer ge-
trokken waren , hoewel 'er niets beter

en meer gewild was dan fyn goud , waar
mede men hier allerbeft te regt komen kan.

In 't jaar 16 lö. vonden de onzen inJuli

goed de Vefting , die wy op Solor en

Timor hadden, te verlaaten, en hadden
'er de fchepen den Arend en de Starre na
toe gezonden , om een nieuw verbond

met de koningen daar te maaken.

In 't jaar i6ip. zont de Heer Coen van

voor Jakatra 't fchip de Jager uit zyn
vloot na Solor , om na voorraad van ryft

te zien , zoo dat wy 'er toen nog op
handelden.

Na dezen hebben wy ons van tyd tot

tyd hier wel vafter •gemaakt , en onze ver-

dere Opperhoofden op Timor gehad j

dochvinde de naamen der zelve, voor al

van de eerfte tyden , zoo net niet , als

't wel behoorde , aangeteekent.

De eerlle , die my voorkomt , is ge-

weeft Gonfaho d'Ornay , dc vader van

eenen ^ntoni d'Ornay.

Dezc-,naderhand Johan d'Ornay gcnaamt j^[°"^'=''*

( hoewel hy bevoorens een anderen naam ^^^j
^^°^'

voerde) was onze Bevelhebber \n 'tjaar Gonfalvo

irtzy. op 't eiland Solor, van welken zekere d'Ornay

Jan Browwer (zoo my uit eenige Batavifche •" '' i*"

Kcrkpapieren gebleken is ) berigt aan dc '
^''*

onzen gaf, dat z of 3 Hollanders beflo-

ten hadden hem in verzekering te nemen,

alzoo zy verftaan hadden , dat hy van

voornemen was, om die Vefting aan dc

Portugeezen over te leveren > door welk

berigt deze Brouwer ook in groot levens-

gevaar geraakt was.

d'Ornay
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1646.

Verhey-

den in

'tJaar

1655. hier

elendig

aan zyn
einde ge-

raakt

De Heer
de Vla-

ming van

Outs-

hoom 's

flegte

ontmoe-

ting hier

in 't jaar

1656.

(TOrnay, daar op niet lang fammden-

de , was ten eerflen na de Portugeezen

overgeloopen , en van de zelve, voorna-

melyk om dat hy Roomfch Catholyk

wiert, zoogunftigontfangen, dat zy kort

daar na zyn zoon, jintonio d'Ornay^ Be-

velhebber van Larentoeke , en over alles,

dat de Portugeezen op Timor bezaten,

maakten.

In 'tjaari64Ö. befloten haar Edellieden

den %^'° Januari 't fort Henricus, en die

inwoonders , onder hunne befcherming te

nemen , dat zy bevoorens , en ook toen

eenigen tyd fchynen nagelaaten te hebben

}

alzoo zy in 't jaar i6fo. den 2Ó'*«" April

fchreven , dat zy den handel op Solor,

bevoorens geftaakt , om goede redenen

nu hervat , en 't fort Henricus weer in

bezit genomen hadden , om 't voornemen
der Portugeezen te Hutten.

Na die tyd komt my in 't jaar 1548.

de Heer Majoor Willem van dir Beek als

Hooft op Timor voor, die met een ko-

ningin van Solor trouwde, dat deHeeren
der Hooge Regeering niet zeer wel be-

viel , die het nog al eenigen tyd daar na

geweeft is , en in 't jaar i6ff. door den

Majoor Jacob Verheyden , als Hooft van

Timor en Solor, vervangen wiert , doch
die het niet lang gebleven is, aangezien

hy in dat zelve jaar in de belegering van

Amakone, op het eiland Chimaar , tot af-

breuk der Portugeezen by hem onderno-

men , zeer fchendig van de zynen verlaa-

ten , en van dezen Antonio d'Ornay met
een flagfwaard ter nedergekapt is.

In 't jaar i6f6. ging dcHeerArncld de

Flaming van Outshoorn , na dat hy de
zaaken in Amboina en in de Moluccos
volkomen herllelt had , met een magt
van over de 800 blanke koppen hier na
toe. Hy Vv'as van den Capitein Radja

^

benevens in de 60 koppen , die onder

hem Honden , en van Capitein Jonker^

toen nog maar Vaandrig , verzelt , en

quam den l**"^" Januari voor het kafteel

Henricus ten anker , vindende daar alles

in een redelyke toeitant.

Het eerile ongeval , dat dezen Heer hier

ontmoete, was, dat het praauken, waar
in de Onderzeevoogt Rooi was, zoo als

hy van boord na Timor vertrok, digt by
onzeveftingConcordia, omfloeg, alwaar

hy met nog 4 anderen den i f
'''=" Februari

verdronk , waar by de E. Maatfchappy
een wakker dienaar verloor.

De Heer de l^'lamin? vyf dagen op So-
lor , om daar alles te Lezorgen , geweeft
zynde, ftak na Timor over, en voeteerde
den ly**" der volgende maand na het vlek

AmarafTi , daar des vyands hoofdplaats

was, hebbende zyn volk voor een week
van het noodige voorzien.

Hy quam , tot op 4 mylen naby
't voornoemde vlek, daar hemeen fwaare

flagregen zeer fchielyk overviel , waar 1655.
door hy genoodzaakt was na de voorige
halteplaats te rug te keeren , alzoo deze
regen zoo ligt niet fcheen op te zullen
houden, en hy geen de minfte gelegenheid
vond , om op dit kaal en bultig gebergte
te konnen fchuilen. De Swarten , die
hy by zich had , hem ziende te rug kee-
ren , en zich inbeeldende , dat hy door
den vyand op de vlugt gedreven wiert,
wierpen alles , wat zy by zich hadden ,

uit een verkeerde vreeze tegen de grond

,

en namen
(
gelyk zy in zulken geval ge-

woon zyn ) als bloode guilen de vlugt.

Dit was oorzaak , dat deze togt toen
niet voortging , en tot een nader tyd uit-

geileit wiert, alzoo hy ontrent alles hier

vremt , en onkundig was.

Na ryp overleg hervatte hy den 17"*"

dito die togt , en ging het gebergte na
Amaffi te voet op, komende, na 5 da-

gen voeteerens ontrent de legerplaats der

Portugeezen , die onder den voornoemden
Antonio d'Ornay hun beft deden , om de
onzen den verderen togt door allerlei be-
letzelen af te (iiyden.

De Heer de Flaming ^ dit ziende, zond
'er den Capitein - Lieutenant Keler met 6
vaandels op uit, om des vyands doen en
laaten wel af te kyken, en hen allen af-

breuk te doen , 't geen hy met al zyn ver-

mogen naquam , hoewel met wemig voor-
deel , alzoo de vyand wel op zyn hoede
was } maar een weinig daar na liep hier

alles tegen , alzoo 4 vaandels , op een
averegts gerugt agt geflagen hebbende,
zich na een verkeerde plaats begaven, om
't gemeen gebrek , dat zy zich daar inge-

beeld hadden, te helpen herftellen.

Hier door overdrongen zy malkanderen
zoodanig , dat den Superintendent laft tot

den afcogt geven moed , zoo hy ze niet

alle wilde zien in de kaars vliegen , en
elendig fneuvelen.

Hy kreeg daar 8 doodcn en 48 gequec-
ften , onder welke de Vaandrigs Klebold

en Hans Jurriaan Weber waren ; hoewel
de vyand 'er ook al eenige verlooren had.

By ongeluk wiert hier ook in 't midden
van de nacht de Lieutenant David de

Coning door een van ons volk dood ge-
fchotcn , waar aan wy een wakker foldaat

quyt raakten.

Men had den Heer de Flamingo g^'yk
hy nu aan 't ganfch beflag zag , de zaa-

ken hier geheel verkeert opgegeven,
zoo dat hy geen maanden, maar jaaren,

van nooden gehad zou hebben, om alle

de poften in te nemen , en , als hy die al

verovert had , dan was het fop nog de
kool niet waardig , aangezien alle de voor*

deelen van Timor en Solor die onkoften

niet zouden hebben konnen goedmaaken.
Het verfchilde hier ook niet veel , of

de Capitein-Lieutenant/(r(e//«r zou 't leven

QL 5 door
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ï66?.- door een van ons eigen volk verlooren

hebben , zoo men dat in tyds niet belet

had.

Einddyk berftten de vyanden , ziende

dat ons volk hun geweer niet al te wd
gebruiken kon , zeer onverwagt op

de onzen los , en ontnamen zeer veelen

hunne wapenen , ja zy rukten den Vaan-

drig Gerard Gerardszoon met geweld , met
vaandel met al , uit zynen troep , en ont-

namen een trommelllager op de zelve

wyze zynen trommel, dat in 'teerft een

frooce verflagenheid onder ons volk gaf,

oe\vel zy zich naderhand wat hertel-

den. Zy kregen toen egter 37 dooden,

en f4 gequetucn , 't geen den Veldheer

befluiten dede van alle verdere onderne-

mingen op Timor af te zien , en geen

volk hier meer , om de voornoemde re-

denen , te wagen.

Men had ook zeer veel van den over-

vloed van leeftogt hier gefchreeuwt , en
ondertuflchen niets ter wereld gevonden.

Niet minder had men hoog van de

magtvan den Sonnebayer (cenvorfl: land-

waard in, die men voorgaf dat wel i oooo
gewapende mannen te veld brengen kon

)

opgegeven , en den Heer de Flaming ook
van zyne hulpe verzekert ; doch hy heeft

nog dezen vorft , nog een eenigen man
van hem, vernomen.

Derhalven is hy , na dat hy hier in

't geheel 170 blanke koppen verlooren , en

zeer dapperen tegenftant van dezen Jntonio

d'Ornay geleden had, onverrigter zaaken

van Timor na Solor weder overgefto-

ken, en met zyn volk den S'^'^Juh voor

't fort Henricus ten anker gekomen j het

welk hy zoo flegt vont , dat het zeer

noodig ten eerltc diende herftelt te wor-
den, hoewel hy beter oordeelde dat men
't zelve flegten , en een ander Velling op
'teiland Roti maaken zoude} alzoo men
van dat eiland mede zeer wel een waakent
oog op het doen en laaten der Portugee-
zen houden kon. Zelfwilde hy de veiting

Concordia op Coepang geheel ingetrok-

ken hebben , dat egter geen voortgang
gehad heeft , alzoo , na zyn komlt op
Batavia, alles 'er na gefchikt is, om de
velling Concordia mcrkelyk te verbete-

ren , met voornemen om dat voor ons

Hoofdcomptoir alhier, gelyk het zedert

geweell is, te houden.

Hy zogt wel met den Portugees daar

in onderhandeling wegens het Sandel-

hout , op Solor vallende , te treden , en
hem te bewegen , om dat jaarlyks tegen
klecderen en geld aan de E. Maatfchappy
te leveren ; doch al zyne aangewende
moeite was vergeefs.

Hy liet derhalven op Solor 1 1 Tnlandze

vaartuigen met 436 man , met laft aan
't Opperhoofd die, zoo ras het Moeflon
dat toeliet, na Amboina te zenden.

Daar na vertrok hy over Bima na Ba- iCtj.
tavia , en dede aan haar Edelheden ver-
flag van 't gene hy op Timor en Solor
verrigt , en hoe verkeert hy alles daar,
in opzigt van 't berigt dat hem 'er afge-
geven was, bevonden had.

Hoe de koningin van Solor in 't jaar

1660. by de Heeren van Dam en fruyt'
mans aan boord quam , konnen wy by
IVouter Schouten pag. 80. zien.

Wie 'er in die tyd Opperhoofd was, Verdere
wete ik nietj maar in 't jaar i6öf. is 'er Opper-

de Heer Jntoni Hurdt als Koopman en ^looWen

,

Hoofd na toegezonden, die 'er tot 'tbe-*^^
'""

gm van t jaar 1ÖÖ7. ontrent welke tyd hebben,
'er ook den Capitein-Lieutenant "Jaccb
Pieterszoon de Catfer als Hoofd gelegen
heeft.

Wie 'er in de tuflchentyd tot 't jaar

1677. lag, is my ook onbekent } doch
in of ontrent dat jaar is 'er de Heer Joba»
•van Heden , behuwt vader van de Heer
Abraham van Riebeek , en ftiefvader van
zyn Ed: Beminde, Mevrouw Afor/a Eli-

Jabet van Bodegem
,
geplaatft.

Hoe lang 'er deze Heer lag , blykt my
nergens } maar in 't jaar 1680. en eenigc
volgende jaaren , is dcHctrJaccb ^Vyker-
jloot hier Hoofd geweelt.

Lange jaaren daar na heeft 'er eenen
van der End of van der Eade als Hoofd
gelegen, die in 't jaar 1705. ofi704.door
de Heer Capitein N. Focanus vervangen ,
en die 'er tot 't jaar I70f. gebleven is.

In zyn plaats quam toen de Onderkoop-
man Joannes van Alfen , die daar Hoofd
tot 't jaar 170Ö. bleef

In zyn tyd is de Heer Gerard Huychel'

bofch^ Üpperkoopman, hier als Commis-
faris geweell, die 'er in Maart 1705-. na
toe ging , en in Auguftus van daan
quam.

In 't jaar 1706. is 'er Capitein Ditlof
Blad gelegc , die 'er tot 'tjaar 171 2. als

Opperhoofd geweell heeft.

Hy wiert toen door den Onderkoop-
man Reynier Leers vervangen , die 'er tot

't jaar 1714. lag.

In zyn plaats is in dat zelve jaar de
¥i.oo^m:m Ifaac Marmer in Januari of Fe-
bruari aangellelt , en daar tot 't 171 f.
gebleven.

In zyn plaats quam hier dit zelve jaar

de Koopman IViUem van Putten^ die in

't jaar 1716. eenen Conjiantyn Lifpenfier

tot zyn tweeden kreeg j hoewel die hem
niet verving} alzoo in 't ja;ir 1717. Barent

van derSivaan in zyn plaats gevordert is,

die zich in 'tjaar 1718. of 1719. met een

pillooldood {choot, zonder dat ik wete,

wat hem daar toe bewogen heeft.

Wie hem verving is my onbekent j

maar zedert 'c jaar 1721. heeft hier de
Onderkoopman Henrik Engelbert gelegen,

die 'er het volgende jaar nog lag.

Dit
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jö^p.
Dit is het alles, dat \yy, inopzigtvnn

't Wereldlyke , van Solbr en Timor weteu

te zeggen } alzoo dit land in zyn birr-

nenfte ons nog zeer weinig bekent is,

dan datwy uiterlyk hebben konnenrien,

dat het zeer bofch- en bergagtig , en

meeft over al langs des zelfs Ibanden be-

woont, en zeef volkryk'is;

Vari ie Zaaken des G O D S D I E ]^^ S T
alhier.

Wat nu de zaaken van den Godsdienft

Gods-
^^^^ betreft , uit ons voorig verhaal is

dieml al- ''^^tis gebleken , dat men pp Solor ver-

hier. fcheiden Mohliammedaafteri , voor al in

de dorpen Lamakene, Lamoele, Toclon,
Adenare enPrarololi, en mogelykelders,
en ook op Timor zeer waarfchynelyk

,

had , behalven dat 'er veel Heidenen , en
hier en daar ook door de Portugcezen

reets eenige Chriilenen gemaakt waren j

die, zedert de komft der Nederlanders,
nog al merkelyk toegenomen zyn , zoo
dat men het van dat gewigt geagt heeft

,

ora hier niet alleen een Krankbezoeker

,

en een InlandzeSchoolmeefter te leggen >

maar ook om de 3 of 4 jaaren , of langer

,

na dat de Doopelingen zulks eer of laater

vereifchten , een Predikant herwaarts te

zenden , om 'er de H. Sacramenten te

bedienen.

In 't jaar 1Ö70. vertrok D. Cormlm
Keyfenkind na Timor , om 'er vaft te leg-

gen , die 'er in 't laatll van dat jaar quam
te lierven.

In 't jaar 1(573. ging dervvaarts D.Dio-
nyfius , en 't volgende jaar D. Jacobus

Rhynsdyk , om die Kerk te bezoeken.
Na dezen tyd is D. Alexandef Carpius 'er

in 't jaar 1Ö87. den 17'^'=" Januari gezon-
den, om 'er valt te leggen j doch 't jaar

daar aan overleden , en na zyn tyd heeft

'er noit Predikant meer vaft gelegen j

maar deze Kerk is alleen door een bly-

vcnde Krankbezoeker waargenomen.
Men zond 'er ten dien einde in 't jaar

1689. den Krankbezoeker Jan Dirkszoon

na toe} doch hy liep in 't jaar i6pi. tot

de Portugeezen na Larentoeke over , en

omhelsde , als een afvallige , hunnen
Godsdienft.

In 't jaar 1691. wiert den 31**^" Decem-
ber befloten om 'er den Krankbezoeker
GysbertTreJflers na toe te zenden } die 'er

tot 't jaar I70Z. gelegen heeft, toen ver-

loft, en in 't jaar 1703. of 1704. in 'tbe-

gin door den Krankbezoeker Urbams
Mejldag vervangen is.

In de tyd van Treffers zyn 'er nu en
dan Predikanten na Timor , om deze
Kerk te bezoeken

,
geweeil.

Dus quam 'er in 't jaar 1694. D. -^11-16%.

gufiinus Jhornton ^ die in iSlpveml^er van
daar op Batavia wederkeerde.
Zyn Eerw. vond 'er toen Pauhs Coe-

pang^ en'dezen Treffiers , beide in 't Maleyts
'^ redelyk ervaaren , en als Krankbezoekers

hier den Dienft waarnemende.
In 'tjaar löpf. quam 'er D. Ludo^kui

deMey^ die.ze nog beide hier, en ook
Z7 Lèdemaaten 'vond , doch 1699." was
'er een Lidmaat meer , en toen lag 'er

Treffiers maar alleen , die zich byzonder
in 't Maleits beyverde.

In 't jaar 1701. was hier een fchoolvan
il kinderen opgeregt i doch daar^ waren
maar zj Ledemaaten.

In 'tjaar 1702. quam D. Gajus ylndrè,
om die Kerk te bezoeken , en vont toen
hier 33 Ledematen, onder opzigt van i

Ouderling , i Diaken , en den Krank-
bezoeker Treffiers j en daar waren nog
wel iz of 14 ongedoopte kinderen, en 8
bejaarden , die zich tot het doen van
hunne Belydenis bequaam maakten j ea
6 Heidenfche kinderen die fchool gingen.

In 'tjaar 1704. ging D. Joannes Stam-
pioen om deze Kerk te bezoeken, die 'ef

.

34 Ledemaaten vont. .';

In 't jaar 1716. bezogt D. Godefridus
'/ Hoen Hoogendorp deze Kerk , en bragt
'er toen een van myne Leerlingen , jlnios

Pieterszoon Thenoe als Inlands Leermeefter
na toe , die 'er nog als Krankbezoeker
legt, komende, dat wat zeldzaam voor
een Inlander is , de Duitfchc taal zeer wel
fpreken, en 't Maleits meteenfraajeAra-
bifche letter ongemeen net fchryven,
hoewel 'tmywel heugt, dat hy het nog
zeer flegt fchreef Hy quam in plaats

van den voornoemden Paulus van Coepang.

De Heer Hoogendorp had daar eenige
Ouderlingen en Diakenen met de Kerken-
raad gekoren , doch 't Opperhoofd had
deze verkiezing afgekeurt , en op zyn
eigen gezag anderen aangeftelt j dat haar
Edelheden , daar van berigt door den m
September op Batavia lam gekonjenen D.
Hoogendorp, zeer vreemt voorquam, ea
die naderhand daar ordre in fteiden, ten.

einde zulks niet meer gefchieden zoude.

Na den Krankbezoeker Mejidag lag

hieyjacob de Cif}'fer, die in 'tjaar 1717.
overleden , en in Januari door Herman
Thenkins vervangen j maar die zeer kort

na zyn komft (gelyk my den 23't<="Mey

des zelven jaars berigt wiert ) geftorven

,

en 't jaar daar aan door Leendert van Dyk
vervangen is j waar mede wy ook een

einde van het Kerkelyke van Timor en
Solor maaken ; zullende nu tot de Be-
fchryving van MacafTar overgaan. •

BË-
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BEfchryving van Macaflar , of van V eiland Celebes. Des zelfs groote. 't Wcfterdeel
des zelfs hefchreven. Toeratte. Droogte den Bril. Z)fj Schryvers gevaar hier in

'tjaarijoj. Tanaë, ^«Tanahkeke. Geliflbn. Panakoke. Samboepo. Oedjong
Pandang, o/ VZ^3/??e/Rotterdam. Tello. Maros. Tanetta. Badjoekike. Mahdar.
De Bogt "uaw Boni. Loeboe. Soping. '/ iK^V Tempe. Tsjinrana. Boni. Tanjoli.

Boelocomba. Saleyer. De Boegerones. Bonteyn. Wawoni. Pangafane. Cam-
hayna. in 't verfchict. Boeton. De Toecan - befi 's. Calaiiro. /)£• Tygers - eilanden.

En verfcheide andere Eilanden. Welke Ryken tot Macaflar , en welke tot Tcrnate bchoo'

ren. De Koning van Macaflar wel eer Oppervorjl , word m ''tjaar löSp. door ons over'

•wonnen. Eenige algemeene zaaken. Eere , die men de Koningen van Boni en Goa , by hunne

verfchyning aan V Kafeel , aandoet. Gewoonte by '/ fterven van een dezer Koningen , en

wie den overleden Vorfl hier vervangt . Maczi^-iX hefchreven. En in 'tbyzondcr die Stade.

De Vefling Oedjong Pandang , of Rotterdam. En in Prent verbeeld. Inwoonders.

De Macaflaaren hefchreven. Hunne Vrouwen. De Bocgis, enz. Ons Comptoir bier.

iVat de Landvoogt hier te bezorgen heeft. Schoone Ryft. VVaaren hier getrokken y of
ook hier vallende. De laflien en winften van de jaaren 1708. en 17OP. Droogte ontrent

Macaflai". De Jladt Goa. En die Koning, in opzigt van zyn magt hefchreven. Sura-

boepo. Tello. Boni. Bontualac. De Boegize volkeren. Tsjinrana. V Konings

huizen daar. Hoe die Koning de Gevolmagtigden der E: Maatfchappy daar onthaalt.

De verdere Koningen. Bima , enz. en onze Logie daar. eerdere byzonderhcden vaa

^t eiland Sumbawa.

Bcfchry-

ving van

MacaHar,
O

vanof
't eiland

Celebes,

M een net berigt van deze onze
Landvoogdyin 'tOofl:en, onder
de Eilanden van Indien, te ge-

ven ) zal het , volgens ons gcwoonelyk
beftek , voor afnoodig zyn het Land zelfs

,

en daar na de zaaken, daar in voorgeval-

len, te befchryven.
'; Het eiland Celebes ( waar op Macaflïir

legt ) is , zoo verre dat by ons bekent is

,

in de Kaart derMoluccos, waar aan wy
ons gedragen, reets vertoont.

Macaflar legt op een groot eiland , Ce-
kbes genaamt , 't geen in 't Oollen de

Moluccos, enAmboina, in 't Zuiden de

eilanden van Sumbawa , Florcs , ümbo

,

Teralta, ontrent 'teiland Timor, en in

't Wellen het groot eiland Borneo 'tal-

lernaall leggen heeft.

Het is een van die drie eilanden , die

Ptolomeits onder deSindx, of Menfchcn-
eeters eilanden, Itclt.

Het legt ten deelc Benoorden , en

ten deele Bezuiden den Evenaar. Het
kleinfl:e, of het Noorder -einde, legt op
I graad en 30 min. Benoorden , en het

grootfte, of 't Zuider- einde legt, op f
graaden en 50 min., zoo dat het 7 graa-

denZ. en N. (gelyk het zich ook meelt

vertoont) uitgcllrckt legt, terwyl hcc

O. en VV., oï in de breedte, 3 graadeit

beflaat> doch de fmaller fl:roük lands van

de kuil van Manado , tegen over Ternatc

,

ftrekt zich ontrent 50 mylen verre N.O.
uit, van 'tuiterile van welke hoek, O.
aan , men het groot eiland Gilolo , of

Halamahera ontdekt.

Het word gehouden 300 mylen inpes rclfi

't rond te beflaan } hoewel het nog wel aiooie.

iets minder in zich zelvea is ; maar die

maar 6 graaden voor de lengte , cji 3 voor

de breedte ftellcn , maolccn het veel te

klein.

Om nu dit deel vanCelebcs, zoo net,

en zoo kort, als 'consmogelyk is, cebc-

rcIir)Tcn,
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't Weder-
deel des

iel ft be-

fchreven.

Toerattc,

Droogte
den Bril.

^hiyven, zullenwy voor af zeggen, dat

zich hier twee ftreken lands , met een

groote baai of inham 'er tunthen beiden

,

zoodanig vertoonen , dat men de eene

Ibeek in 't O. , en de andere in 't W.
leggen ziet, terwyl men in 't midden de

groote bogt van Boni heeft.

Wy zullen ons niet verder hier over

vooreerft uitbaten , en maar een begin

met de befchiyvinge van het Wefterdeel

maaken , aanvangende met de ftadt ofvlek

Toeratte , in het Z. W. op dien hoek
ontrent een binnenbaai van i myl of z in

zyn omtrek zoodanig gelegen, dat men
ontrent : myl van de wal een klein eilandje

zonder naam ziet. Ook fchiet die baai

met de N. W. hoek wel een myl diep

na 't N. W. toe, gelyk men ook buiten

dien hoek een klein ritje verneemt.

Dit Toeratte is al een magtig konink-

ryk , welkers koning in üaat is om een

fraai leger te veld te brengen ,
gclyk hy

ook al mede onder de vermogenden de-

zes eüands gerekent word.
Zeven of agt mylen ten Z. W. van

Toeratte legt die bekende en gevaarlyke

droogte den Bril , zynde een rif van
ontrent z mylen in 't rond , meert N. W.
en Z. O. gertrekt leggende, en waar op
de E. Maatlchappy ook veel fchepen ver-

looren heeft , daar men egter zeer ge-
makkelyk tydig tegen zorgen kan , als

men , ontrent Toeratte , of 't eilandje

Tanahkeke komende , zich ten eerften

digt onder de wal, daar men ankergrond
heeft , begeeft , en liever zoo lang ten

anker blyft leggen , tot dat men een goede
wind treft, alzoo men anders gemakke-
lyk zyn fchip in zeer korten tyd verliezen

kan , om dat , zoo ras men buiten de
ankcrgroixl gerjakt is , de ftroom zulk
een fchip mee lier word , en zoo fnel na
diedroogte trekt, dat'eronmogelyk met
een boegzcerfchuit tegen aan te roejen

,

en niet dan een elendige fchipbreuk te

wagten is , ten ware men 't geluk had

,

om ondertuflchen een goede wind , die

'er 't zelve afbrengen kan, te krygen.

Ik kan met ondervinding daar van
fpreken, alzoo ik in 't jaar J707. van Ba-
tavia na Amboina zeilende, en Tanah-
keke in 't gezigt gekomen zynde , den
opperilierman N. Surendonk tegen onzen
(ch'ipptr Coert Gerritszoon hoorde zeggen:
Schipper , wy moeten hier digter na de wal
•van Celebcs loopen , en goede zorg dragen dat

luy ankergrond krygen , of anders zullen wy
op den Bril raaken , vermits de Jfroom daar
zeer Jïerk is , en de wind in zee hoe langer

hoe meer ver/lappen zal^ daar wy zeker en

gerujl met de landwind het langs de wal
gaande houden , of anders zoo lang ten anker
konnen blyven leggen , tot dat wy een goede

en flcrke zeewind krygen. Dit konnen wy,
zei de ftierman , zeer gemakkelyk doen,

III. O E E U
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als wy deze nacht miar wat Noordelyker
fleyencn j in welk zeggen de ftierman

,

die hier zeer bevaaren was, en met veel
grond fprak , volkomen gelyk had j P"
doch de fchipper, die hier noit geweeft

, ge5r*'
en een botte dwarsdryver was , wilde hier ia

zich met zyn onvcrzettelyk hoofd na een'^J''"
Journaal , of Dagregifter , dat hy van ''°^'

zeker vriend gelcregen had
, gedragen

,

en dierhalven nog meer om de Z. loopen

,

dan wy nu reets zeilden , waar op de op-
perftierman (alzoo de twee onderftief-
lieden hier ook noit geweeft waren , en
den fchipper dierhalven niet dorften te-
genfpreken) tegen hem zeide, dan zul-
len wy morgen ogtent op den Bril zit-
ten.

De onverzettelyke fchipper kreunde
zich hier niet eens aan , fchoon de op-
perfticrman zeide , dat wy 'er zelfs mee
deze cours, zoo als wy nu zeilden, nog
zeer ligt konden op raaken. Schipper
Coert gaf egter inde eerllewagt 's avonds
aan de onderftierlieden , die deze en de
hondewagt moeften waarnemen , klaare
laft, dat zy nog Zuidelyker , dan wy nu
zeilden , en Z. O. , of een ftreek daar
ontrent, zouden zeilen , dat dan niet mis-
zen kon van op den Bril te vervallen j
doch de opperftierman belaftte hen , in
myne tegenwoordigheid, nog Noordely-
ker dan wy nu deden , of wel C^ollely-

ker te zeilen, 't geen zy ook deden > en
egter zagen wy 's morgens' met 't aanbre-
ken van den dag deze gevaarlyke droogte
niet heel verre voor uit leggen, en ver-
namen (ditt ons meert ontzettede) dat
de wind hoe langer hoe meer ging leg-
gen , en dat de ilroom ons vogelsvlugt
'er na toe zette , waar door wy geen an-
dere gedagten hadden , dan dat wy bin-
nen een klein half uur 'er boven op zouden
zitten, en tot Ipaanderen geraaken.
De opperrtierman riep daar op den

fchipper, die, dit met groote verbaaft-
heid ziende, met de handen in 'thair en
ten uiterrte verlegen ftont, vervloekende
dien genen, die hem dat Journaal gegeven
had} al 't welk ons niet helpen kon, en
wy zouden 'er elendig toegezeten heb-
ben , zoo God de Heer ons niet zeer on-
verwagt een Zuidclyke wind gegeven
had , waar door wy onder de wal van
Celebes , en ten eerften ten anker geraak-
ten, en dus uit alle die fwaarigheden ge-
red wierden. Ook luirterde de fchipper
in 't vervolg wat meer na den opper-
ftierman , en ftont noit zoo ftyf weer op
zyn journaal , alzoo hem dat zoo fchen-
dig misleid had.

van Toeratte nuN. W. 2 mylen aan-Tanaë,
gaande, komt men by den Z. W. hoeken Ta-

van Tanahkeke , die in zynen omtrek nahkekc

wel een myl of anderhalf beflaat , en i

myl Noordelyker (alzoo de kuft hier

R on-
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Geliflbn.

Panako-
ke.

Samboe-
po.

Oedjong
Pandang

,

of 't ka-

fteel Rot-

terdam.

TcUo.

Maros.

Tanctta.

ontrent tot Macaflar toe meeft N. aan

draaid ) heek men 't dorp Tanaë , en i

myl Bewcften den hoek van Tanaë het

eiland Tanahkeke , dat ontrent 1 mylen

in 't rond loopt , met een rif rondom

,

uitgenomen aan deÜoftiyde, bezet, en

meeft onbewoont is.

Een myl Noordclyker dan Tanaë legt

het dorp, ofPrinsdom, Geliflbn, zynde

maar een open vlek van weinig belang ;

en een myl Noodelyker ontmoet men
eerft hetfterk kaileel Panakoke , daarna,

al aan die zelve &yde, de lladt, en 't ka-

ileel Samboepo, en nog wat Noordcly-

ker 't Kafteel Oedjong Pandang ( dat is

,

denKykhoek) hedensdaags mee den naam
van 't kafteel Rotterdam bekent , waar

by de vermaarde ftadt Macaflar legt,

van welke
,

gelyk mede van de ftadt

Samboepo , wy uitvoerig in 't vervolg

Iprcken.

Beweften Macaflar 2 mylen vertoonen

zich een of twee kleine riijes, en nog z

mylen Weftelyker een groot rif, en een

onbekent eiland , dat zich wel z mylen Z.

en N. in de lengte, en ontrent i myl in

de breedte O. en W. uitftrekt.

Een groote myl Benoorden Macaflar

legt de ftadt, of hctvlckTello, dehooft-

plaats van een koninkryk van dien naam

,

alwaar zich de wal al meer na 't N. ten

O. draait.

Beweften Tello , en ten N. van 't zel-

ve, z of 5 mylen verre, vertoonen zich

verfcheide reven, terwyl men van deze

plaats O. aan niet dan fchoone gebergten,

ryftveldendaarop, en hier endaarfwaare

boïïchen heeft j die zich byna tot de

Oofterwal , en tot aan 't Meir Tcmpe

,

ontrent Tsjinrane uitftrekken.

Vyf mylen N. N. O. van Macafler,

ontmoet mende ftadt Maros, ten W. van

de welke (gelyk ook ten N. , tuflchen

de zelve , en Tanetta ) zich z of 3 mylen
buiten de wal veel reven en kleine eilan-

dekens, wel ten getalle van 8 of p ftuks,

vertoonen , zynde alle onbekent en zon-

der naam, uitgenomen een , dat Beweften
Tanetta op een groot rif legt , dat zich

N. O. en Z. W. uitlbekt , en 't geen

Sph£era Mundi , waarfchynelyk na een

fchip, dat daar op verzeild is, gemumt
word. Dit Maros is een fchoon rys-

geweft, waar uit de E. Maatfchappy al-

leen wegens haare Thiende van die ryft

groote voordeden hee t, die zy door een

ïergeant, die hier met 7 of 8 man in een

Paggcr leit, doet inzamelen.

Zes mylen Benoorden Maros legt de
hoofjftaJtvan 't koninkryk van Tanetta,
voerende dien zelven naam.

Hier loopt de wal ter lengte van i myl
N. VV., en dan weer N. O. aan, maa-
kende daar een grooten en zeer diepen

imbogt, die de bogt van Badjoekikc ge-

naamt word. Deze bogt ftrekt zich byBadjoe-
na van Tanetta af tot aan 't land van kik=-

Mandar zoodanig uit , dat zy voor aaa
wel wat naauw , maar van binnen zeer
wydt is, zoo dat 'er wel 100 fchepen in

-konnen leggen , die daar zeer goede an-
kergrond vinden ; doch binnen in aan de
bakboordsvval doet zich een groote
Iwarte klip boven water op , die den
Olifmt genaamt word.
Van Tanetta , daar zich een zeer ver-

mogent koning onthoud , tot Badjoekike,
of tot het midden dezer bogt , die wel 7
of 8 mylen L. en N. van Tanetta tot aan
de ftadt Mandar in de lengte beflaat ,

^^*"'^"-

heelt men 4'> mylen, en van daar, daar

de wal na 't N . W draait , heeft men
nog wel byna 6 mylen van nooden , eer

men aan de ftadt Mandar, de hoofdplaats

van een koninkryk van dien zelven naam,
komt. J)it is een uitnemende groote
landftreek, en een koninkryk, dat zich
tot aan de bogt van Cajeli , de uiterltc

grcnsplaats tuflchen de koninkryken van
Tcrnate en Macaflar, uitftrekt.

Tot dus verre, en verder niet
, gaat

oiis beilck van 't eiland in 'tN., hebbende
ons gebnigt op de zelve breedte van de
groote bogt van Boni, die in 'tN. hier

begint , en die Beooften de bogt van
Badjoekike 4 of f mylen legt.

Tuflchen Tanetta 'en 't dorp Badjoc- p^ g^^
kike doet zich in 't Q. aan de overwal , van Boiii.

na de kant van de groote bogt van Boni

,

het koninkryk en des zelfs hootUftadt

Loeboe op , daar zich een zee: magtig Loeboe.

koning zeer digt by deze bogt onthoud

,

in welke bogt, als men van 't N. f of 6
mylen na 't Z. afzakt , zich een menigte

van reven , nevens verfcheide naamlooze
eihmdekens vertoonen, van welke zom-
mige digt aan de Wefter- en andere weer
digt ontrent de Oofterwal dezer bogt,
die in 't N. f, doch in 't midden wel 6,

7 en 8 mylen wyd, en wel 17 of 18 my-
len Z. en N. lang is, gelegen zyn.

Elf mylen Bezuiden Lotboe heeft men
de ftadt Soping, de hoofdplaats van het Soping-

koninkryk van dien naam , tuflchen de

welke en de ftadt Boni (die f mylen
Zuidelyker legt) zich mede verfcheide

reven , en eenige eilandekens zonder

naam, vertoonen.

Bezuiden Soping komt men in 't land

der Boegineezen , die den koning van Boni
tot opperheer hebben.

Drie mylen ten Z. W. van Soping , ., .

heelt men
, 4 of f mylen landwaart in

, xempc.
't meir Tempe , dat eenige mylen in zynen
omtrek beflaat, en uit het welke de rivier

van Tsjinrana haaren oorl'pronk heeft , en
die van daar tot aan de bogt van Boni

3 mylen verre atftroomt , daar zy in zee

itort.

Een halve myl Zukielykcr , i myl
land-

^lil
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Tsjinrana

Boni.

TanjoIL

Boelo-

comba.

Saleyer.

De Bo.

geronts.

landwaart in van de bogt van Boni, legt

de fladt Tsjinrana, die wy in 't vervolg

breeder befchryven.

Een myl Zuidelyker legt Boni,de hoofd-

ftadt van dat koninkryk , diens koning

de magtigfte van alle de Celebifche vol-

keren , en die eigentlyk de koning der

Bocgineezen is , van welken wy elders

breeder fpreken ; doch hy houd zyn hbf

gemeenelyk op Tsjinrana.

Twee en een halve myl Zuidelyker legt

Tanjoli op de fcherpe Z. ü. hoek van

deze Weftelyke landftreek van Celebes,

pasBeoorten welken hoek men het klein

eilandje Boelocomba heeft , niet verre

van 't naauw of de engte , die tuffchen

de eilanden Celebes en Saleyer is.

Het is zeer opmerkenswaardig , dat

wanneer de padi (of ryll in de bolfter)

op Maros ingeoegfl word , men dan de

zelve op dit eiland Boelocomba eeril be-

gint te planten, gelyk men die weder op

Maros plant, als men die hier inzamelt,

daar deze landen nogtans zoodigt by den

anderen leggen , zynde alleen maar door

een berg , die egter niet al te hoog is

,

van den anderen gefcheiden ; even byna

gelyk het op de kullen van Choromandel

en Malabar mede zoo gelegen is , daar

d'eene van d'andere kuft maiu- door 't ge-

bergte van Ballagatte van een gefcheiden

,

en waar door hier mede diergelyke ver-

andering van faifoenen is.

Ontrent i myl Bezuiden den Z. O. hoek
dezer landftreek , of Bezuiden Tanjoli,

ziet men 'c eiland Saleyer , dat zich Z. en

N. 8 of p mylen in de lengte , en in

't midden ontrent t mylen breedt , doch
aan beide de einde Icherp uitpuilende ver-

toont , zynde aan de W. zydc met een
fmal ritje bezet. Ook ziet men ontrent

't midden des zelfs in 't W. een halve myl
van Saleyer nog een klein eiland , 't Baajen-

eiland gcnaamt , waar by nog eenige

.klippen boven water, Zoutelands rotzen

genaamt, zich vertoonenj behalven dat

men aan 't Z. einde van Saleyer ook nog

3 eilandekens zonder naam
,
pas Beweflen

Saleyers Z. hoek Z. en N., ontrent een

halve myl van een ,
geltrekt leggen ziet ;

en dan vertoonen 'er zich nog 1 tuffchen

Saleyer en Calauro, dat i- myl Bezuiden

Saleyer legt.

Dit eiland Saleyer ftaat mede onder de

koningen vanGoa ofMacaflar, gelyk ik

ook geloove dat 't eiland Calauro, mits-

gaders de Tygers - eilanden , en Cambay-
na, onder hem al mede ftaan.

Tuffchen dit eiland Saleyer en Celcbes

vertoonen zich ook 3 kleine eilandekens,

de Boegerones genaamt, tuffchen welke
men gewoon is door te loopen.

Als men z mylen voorby de zelve na
'tW. is, komt men voor een baai, die

wel i mylen Z. en N. diep , en i myl

breed, en aan welkers N. zydeBonteyn,
goBteynj

een lladt van vermaak des konings van
Boni, gelegen is.

Deze Baai maakt hier aan de W. kant
een breeden hoek , wel van i myl , eo
dan loopt men wel 5 of4 mylen W. aan>
daar weer als een vlakke baai is, en daar

vertoont zich dan een breede hoek met
4 takken, die te zamen wel 2, mylen be>-

flaan , en z mylen N. W- ,(want zoo
draait de wal hier ) heeft noen de lladt of
't vlek Toeratte , van w-iar wy begonnen
hadden , en waar by wy dan dit VVefter-

deel van Celebes rond gewandek hebben.

De landftreek nu Beooften de Bogt van
Boni ilrekt zich Z. en N. ontrent 17 of
18 mylen in de lengte, en O. en W. iti

de breedte ontrent 11 mylen in 't N.,
wel if of 16 mylen in 't midden (daar

't ook met eenen hals of hoek wel van f
mylen na 't O. loopt) en 8 of 10 mylen
in 't Z. uit , zonder dat wy verder iet van

de l.mden daar op gelegen weten te zeg-

gen ; dan alleen dat men Benoorden dien

hals in 'c midden niet verre van die wal
eenige droogten en eilandekens heeft j

daar zich ook eenige witte koraalileen

vertoont, ten Z. O. van welke het eiland

Wawoni (dat 4 of r mylen in 't rond is) „,
zich , met een koraaldroogte een myl Z.

Ooftelyker opdoet.

Even zoo vertoonen zich pas Bezuiden

dien hals , en ettelykc mylen Zuidelyker

,

mede verfcheide eilandekens en reven tus-

fchende eilanden Cambayna, Celebes, en

tuflchen Pangafane , dat 3 of 4 mylen Be-
p „ ,

ooften de O. hoek van Celebes Z. en N. ^j.

°'

ontrent 9 mylen in de lengte , en in de

breedte , O. en W. meelt 2. mylen uit-

geftiekt , en niet boven i myl of 2 van

't eiland Boeton, dat zich Beooften 't zelve

vertoont, aflegt, en op welkers N.hoek
men het vlek Tiboro heeft , dat de hoofd-

plaats van dat ryk is.

Aan de Z. kant van Celebes , ontrent i

myl buiten de wal , ziet men 't eiland Cambay-

Cambayna , dat f of ó mylen in 't rond "^
J." !V

s ' 11' r> /i verfchiet.
IS, en dat een eilandje pas Beweiten, en

'er nog een in 't Z. O. even buiten de wal

heeft. Wy vertoonen dit in 't verfchiet

by No. 25. O. en No. 25. P. ook het ei-

land Solombo, 't geen zich tulfchen Java

en Celebes , byna in 't midden van die

r?ize, of pas Bewellen 'teilan;lLomboc,

zeer hoog opdoet.

Het eiland Boeton, dat zich ten O. van

't eiland Pangafane opdoet , is i f of i (5

mylen Z. en N. lang, en O. enW. ? of

4 mylen, hoewel aan de Z. hoek wel 6

of 7 mylen , doch by de Dwaalbaai ( die

zich pas Benoorden de Z. O. hoek ver-

toont ) maar 2 of 3 mylen breedt.

Pas binnen de Z. W. hoek , zoo als

men in de ftiaat van Boeton, tuflchen dit

eiland enPangalane komt, vertoont zich

R a 'cftc
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Bociön. 'tftedeken Roetón, en iitiyl Noorddy-

ker hepft mertde ecrltc-Cngte, die pas j

myl breed is , daar die wal' i baai maakt >

die /, en N.' wél 5 f 4 mylen lang , en

•^vat' vlak ingebogen is, alwAar zich een

hnoge doch 'i'malle uithoek , en een Berg

ha 'r W; vertoont, de Piek van Boeton

genaai;nt. Twee mylen Noördelvker legt

Scherpenk , 3 mylen Noordelyker de

groene Hoek , en nog 3 ot' 4 mylen

Noordelyker Coroni , zynde de laatrte

pl.iars aan die kant , en die nog wel 3 of

4 mylen \ari de N. hoek afgelegen isj

van de welke tot aan de N. hoek van de

Dwaalb'.Kii (dat wel 10 of 11 mylen van

cén legt ) mCn gc-en cene plaats ontmoet

,

dan dat zich op dien hoek de ftadt Coe-
longfoefoe vertoont , hoedanig eene zom-
migen ook pas binnen de eerlte engte der

ftraat op eenen heuvel plaatzen , en daar

de koning van Boeton ook zyn hof houd j

doch mvns oordeels is dit laatlle Coe-

longfoeibe , 't zelve met de Itadt Boeton

,

die zommige zoo, en andere weer Coe-
longfoefoe noemen.

De Dwaalbaai , aan de O. zyde van

Boeton na des zelfs Z. hoek gelegen , en

ontrent i myl Benoorden dien hoek be-

ginnende , llrekt zich wel f of 6 mylen

Z. en N. in de lengte , en wel 2 of
3

mylen in de breedte uit. Het verdre,

dat van dit eiland te zeggen valt , kan

men onder de lloffc van Teniate (alzoo

't onder dien koning üaat, en die koning

door den koning van Ternate gekoren

,
word ) brecdcr zien.

_. _, Beooften 't eiland Boeton f of 6 mylen

can-bel?s* ^"SS*^" '^^ Toccan - befi 's eilanden , die

'er wel 8 of 10 in getal zyn, en die ook
verfcheide naamen hebben , die men in

de Kaart van Ternate uitgedrukt ziet.

Het Noordelyktle word Poclo Wangi
Wangi genaamt , dat i of z mylen in

't rond , en op een rif dus g'.'legen is , te

zamen , met eenige kleine eiiandekens 'er

op, wel 4 of 4 mylen befl.iande.

Een myl Z. Óoilelyker volgt 't eilandje

Cayloepa , dat Benoorden en Bezuiden een

Hl je , en in 'tZ. nog een klein eilandje

heeft.

Een myl Z. Weftelykcr doet zich een

rif op dat N. W. en Z. Ü. wel <S of p
- mylen in de lengte , en i of 3 mylen in

de breedte bcflaat , hoewel 't in 't N. W.
fmallcr is ; ook vcrtoonen zich hier en
daar eenige kleine eilandekens 'er op.

Tegen des zelfs Z. O- kant komt een

rif, van 2, of 3 mylen in 't rond , zynde
meell O. en VV. geltrekt, doch fpits na
't ' K uitloopende, tegen welkers O. hoek
zich 't vifrchers- eiland ( dat zeer klein is)

vertoont.

Twee of drie mylen ten Z. O. van
'teiland Cayloepa, en i myl Benoorden
't Viflchers- eiland , 'kgt Poelo Tamea,

dat 2 of 3 mylen in 't rond , en aan de Z.
O. kant met een rif is , dat zich aan die

zyde wel i myl buiten de wal , en ook
nog eenigzins wat na 'tN, W. aan we-
derzyden uitllrekt.

Een myl Z. Üoftclyker legt een klein

rifje , 't Boomkensrif , en nog 1 groote
myl Z. Óoilelyker nog een groot rif, de
Zdndplaats - rif genaamt , dat wel 2 of 5
mylen in 't rond bellaar , en dat ontrent

z mylen Beoollen 't Viflchers eilandje

legt.

Ontrent f mylen ten N. O. van 't ei-

land Tamea leggen z eilandekens, de Sf.

Matthcus eilanden genaamt, op een rif,

dat ontrent i myl in 't rond is. Zy leg-

gen N. \V. enZ. O. geftrekt, een halve

myl van malkanderen.

Tegen de zelve , of tegen dat rif, ben
ik , ten tyde dat ik de eerftemaal uit

Amboina na Batavia in 't jaar 1694.
vertrok , eens 's nachts ten half twaalf,

by heldere maanefchyn , zoodanig door de
Itroom by doodJtil weder gedreven, dac

ik een uur daar na de klippen ter zydeti

ons fcheepje Andromeda al vry hoog zag
uitlleken , zoo dat ik niet anders dagt
dan daar te vergaan. Ik zal 'er hier niet

breeder van fpreken , om dat ik dat elders

doe.

Twee of drie mylen ten Z. O. van de
Zandplaats - rif doen zich nog z eilande-

kens op , 't eene 't Veldhoens - eiland

,

en 't ander 't Aapen - eiland
, genaamt

,

van welke 'tlaatlte wel i mylN. Oofte-

lyker als 'teerllc legt.

Drie of vier mylen Z. ten O van Poelo
Tamea , en 3 mylen ten Z W. van de

Zandplaats-rif legt Poelo Pinocka , zynde
p:\s I myl in 't rond op een rif, dat zicb

XM. VV. en Z. O. ontrent i^ myl verre

uitftrckt.

Zes of zeven mylen Bezuiden Boetons
Z. hoek vertoont zich een groot rif, dat

meell N. O. en Z. VV. geltrekt legt,

zynde wel f mylen lang, en in 't midden
z mylen breed, doch na beide de eindea

fmalier.

Een myl Bezuiden dat rif , wel zoo

Welhelyk, lege het Hagedis -eiland, dat

geen myl in 't rond is, met nog een an-

der, dat watZ. Óoilelyker legt, cnBa-
talaja genaamt is, 'er by, doch Bezuiden

het eerfle ziet men nog z kleine eilan-

dekens zonder naam , en O. N. O. van

Batalaja y mylen het Groenwoud , een

eiland , dat ontrent mede een myl in

't rond is.

Alle deze eilanden worden deToecan-
befi's, dat is Smids- eilanden, genaamt,

om dat de zee met de minlle wind zoo

ftcrk op de zelve a:inbrand , dat het aan

ycmant, die van verre daar na toe komt,
niet anders toefchynt , dan of hy daar

eenige Sraids niet hunne hamers met
mal-
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Calauro.

De
Tvgers-

eilanden,

En ver-

fcheide

andere

Eilanden,

malkanderen op 't aambeeld hoorde klop-

pen.

Vyf mylen Beooften 't eiland Saieyer

ziet men het eiland Nicodemus , dat 2

mylen in 't rond is
, gelyk men 6 of 7

mylen Zuidelyker een diergelyk eiland

heeft , 't Hoog eiland genaamt , en pas

I myl Beoollen 't eiland Calauro ( dat 6
mylen lang en f mylen breedt is) gele-

gen.

Die twee voorgaande eilanden behoo-

ren mede tot de Tygers - eilanden , die

zich ten ü. van de zelve } of 4 mylen
vertoonen.

Een groote myl O. ten Z. van 't eiland

Nicodemus doet zich 't Harders eiland

op, dat zeer klein is, by een driekantig

rifje, dat 'er in 't Z. aan vall legt, met
nog een kleinder in 't ü. , een quuit myl
'er af

Pas Beooften dat laatfte rifje legt het

Spaans eiland , en i myl ten N. W. van

dit Spaans eiland het Rotten-eiland , beide

zeer klein, enyder op een klein ritje ge-

legen zynde.

Een halve myl Zuidelyker legt het

Harten - eiland , dat mede zeer klein is

,

ten N. O. van 't welke een halve myl
zich een rif wel van 2 of ^ mylen m
't rond na 't O. vertoont.

Een myl ten Z. O. van 't Harten-eiland

legt het Slangen - eiland , dat een halve

myl in 't rond is.

Een halve myl ten Z, W. van 't Har-
ten -eiland legt een droogte, Hilverlüm

(waarfchynelyk na een ichip , dat daar

op gebleven is) genaamt.

Van 't Harten - eiland verder Z. aan is

't wel 7 of 8 mylen verre vol reven , en
dan komt men by drie eilanden , van

welke de 1 wat na 't VV. Z. en N. een

myl van een gellrckt leggen , en 't derde

legt een groote myl van dic twee anderen

,

hebbende in 't ü. , een rif dat zich wel z

mylen O. aan uitftrckt. Deze drie eilan-

dekens zyn yder i myl groot , en wor-
den de drie Zuidelyke Tygers - eilanden

genaamt, tuflchen welke, en 't Harders-

eiland , nog 4 of f andere kleme ciJan-

dekens, en ook eenige reven leggen.

Drie mylen Bezuiden deze Zuidelyke

Tygers -eilanden iegt een droogte vol

katskoppcn, de Heilbot genaamt, 6 my-
len van welke 4 eilanden by een, 2 of

3

mylen van malkanderen leggen , die alle

Schiedam genaamt worden, zynde maar
I myl yder groot j maar het Z. Wefte-
lykfte der zelve heeft na de Weftzyde
een fwaar rif, dat wel ö of 8 mylen W.
aan zich nitllrekt, en dat ontrent 2 my-
len breed is.

Tuflchen deze eilanden en de Heilbot
als in een driefprong legt f mylen Bezui-
den de Heilbot (wel zoo VVeftelyk) het
eiland Batoe Cariman , dat i myl in 't rond

is , en I myl Z. Weftelyker 't eiland Batoe
Pandjang , dat ontrent i i myl O. en W.
lang, en ; myl breed is.

Vyf mylen ten Z. O. vnn Batoe Cari-
man , legt het eiland het Poftpaard , dat
zeer klein is, en 4 mylen Z. Z. W. van
'tPoftpaard ziet men 'teilani Roftagoe-
rot, dat geen myl groot is, en waar by
nog een groote klip aan de O. kant legt.

Vyf mylen /. W . van Roflagoeiot legt
't eilandeken Loelaradja , waar na men
aan 't land van Floris ( anders 't land van
Ende genaamt) komt , 't geen onder de
Itoftè van Banda reets befchieven is. Het
ftaat , nevens de meefte eilanden daar
ontrent gelegen , onder de koningen van
Goa (of Macaflar) of onder die van
Boni.

Wy zouden hier nog verfcheide zaaken
konnen byvoegen , die wy nu met opzet
voorby gaan , om dat wy in 't vervolg
van dezelve zullen fpreken.

Op 't eiland Sumbawa , dat wat Be-
wellen 't land van Ende of Floris legt

,

heeft men veifcheide koningen die eenig-
zins vafallen van Macaflar in oude tyden
plagten te zyn > doch die nu onder d'E.
Maarfchappy behooren , hoedanige die
van Tambora, Dompa, enz. zyn,
Na dat wy nu dus verre over die eiland

in 't algemein gelproken , en dat in 't korte
met de daar ontrent leggende eilanden
befchreven hebben, zullen wy voortgaan
om over andere zaaken , 't zelve in 't by-
zonder raakcnde , te fpreken.

Op dit groot eiland leggen veel mag-
tige koningryken , van de welke zom-
mige onder de Macaflaarze koningen
( zoo men die in 't gemeen maar noemt

,

om dat haare ryken mede op het zelve
eiland mee Macaflar leggen) en eenige
onder den koning van Ternate ftaan.

Wat nu de ryken der Macaflaarze
vorften betreft, die zyn verfcheiden, en^yifg^^foj
veel in getal , te weten , dat van Boni , Macaflar,
van Macaflar, of nu eigentlyk van Goa,
van Loeboe , van Tello , van Sopiiig , van
Wadjoe, Tanette, vanLayo, Bankala,
Toerata,Badjing, Panna, Bacca, xMandhar,
daar men nogde koningen van Bcllenipa,
Tsjinrana, Binoang, Tarapalang, den
regent Mamoedjoe voor zyn koningin , de
koningin Dain Mamoeliy de koning van
Majenne, en meer andere vorften heeft

;

behalven dat de koninkryken van Tam-
bora, Dom po, en meer andere ryken , op
't eiland Sumbawa gelegen , daar mede
onder gerekent worden.
Onder den koning van Ternate ftaan en welke

alle de koninkryken en landen van de kuft'°f Ter-

van Manado af, tot de bogt van CajeliU^^Jj^'^^

toe, nader hier na in 't Vredens-verbond
^

tuflchen ons en denMaciülaar Art. 17 te

zien.

Wy hebben in 't breedc daar van onder
R 3 de
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de ftoffe van Ternace gcfproken ; doch

zullen 'er in 't korre hier af zeggen, 't geen

wy oordeelen tot de befchiyving van Ce-

lebes tebehooren, en dat wy meinen voor

den Lezer ook genoeg te zyn , om 'er

een net denkbeeld af te krygen.

Als men, in 't N. ü., van Manado f
mylen Z. W. opgaat, komt men by de

bogt van Amoera , die wel f mylen diep is.

Wanneer men lo mylen WelVelyker

gaat, komt men by 't koninkryk Boelan

,

waar van Boelan de Hoofdplaats is.

Beweften Boelan 4 mylen ontmoet men
het dorp Auwn, ot Aja, van waar nog

17 mylen W. op gaande, komt men in

't koninkryk van Caudipan , dat in twee

hoofddorpen , Dauw , en Boelan Itam

gcn:iamt, verdeelt word.

Nog 40 mylen O. en W. van het dorp

Dauw, anders 2 etmaalen fcheppens van

daar , heeft men het dorp Bwool , of

Bool , in een bogt leggen , van waar nog

io mylen verder W. aan zeilende , komt
men by de rivier van het magtig dorp

Tontoli , dat in een bogt vol reven legt.

Nog 9 mylen Beweften Tontoli heeit

men het dorp Dondo , dat niet zeer verre

van het konmkryk Mandar legt, 't geen

onder den koning van Boni behoort, en

dat door de Mandarezen verwoeft is.

Hier van daan kan men over land na

de bogt van Tomini (aan de overzyde

leggende ) en zoo verder tot Silenfak , en

Balaiflan komen , welke weg by Din-

coeloe en Tolebagi ( twee dorpen
, pas i

myl van een in dien grooten binnenboezem

leggnde) uitkomt , maar tot het vol-

eindigen van welke togt men wel 5" dagen

van nooden heeft.

Digt hier by legt een dorp , Dampelas

genaamt , waar by ook een rivier
, pas

l myl van ftrand, is.

In 't Z. O. 4 of f mylen landwaard in

van daar legt het dorp Cool , en agter

Balaiflan is een groot binnenmeir, en niet

verre van daar het dorp Cotta.

De Wefthoek nu van Tontoli , Cay-
dang genaamt, is ook met een groot rif

bezet.

Als men nu van Dondo , of wel van

't eilandje Tomtom, nog 11 of ii mylen

verder gaat , komt men tot Silenlak,

Balaiflan, en Dampelas, 5 dorpen, die

niet verre van een leggen , en tuflchen

welk Dondo en Dampelas men 4 eilan-

dekens heeft.

Wanneer raen nu nog i
* myl Z. Wefte-

lyker , wel zoo Zuidelyk , van de Z. W.
kant van deze hoek , aangaat , ziet men
weder een rif, en als men dan dien hoek
even omloopt, komt men by de grootc

bogt en by 't dorp Cajeli , daar eigentlyk

de Icheidspaal is tuflchen de landen, die

de koningen van Macafl^ir en van Tcrnate
toebehooren.

daarvan

wy den Lezer
ge-

Wanneer men nu alle deze mylen
eens te zamen trekt, zal men bevinden,

dat van Manado tot de bogt van Cajeli

een uitilrekking van 107 of 108 mylen
lands in de lengte (zonder de breedte,

die in zeer fwaar gebergte beftaat , te

rekenen ) onder den koning van Ternate
ftaat.

Men zal ons niet vergen, die Landen
vervolgens hier weder te bclchryven, ver-

mits wy onder de ftofi^e van Ternate reets

alles, 't geen ons bekent is.

zegt hebben , weshalven

met reden daar na toe wyzen , alzoo die

Landen ook eigentlyk tot dat ryk bc-

hooren.

Wat nu de ryken onder de koningen

van Macafl^ar aangaat , wy zullen alles,

dat ons van de zelve bekent is, opgeven.

Om daar weer net en onderfcheiden van

te fpreken , zoo moet men de landen

onder deze Vorften , en de landen onder
de^E. Maatfchappy ftaande , byzonder

aanmerken.

In de oudfte tyden plagt 'er maar ctn De Ko-

oppervorft te zyn , onder welken de an- "'"g van

dere koninkjens , als zyne vafallen , ftondcn.
^^'^*""

Dit den
wel eer

ons

IS toen ucn Konmg van iviacauar Opper-
gewecft } doch , deze in 't jaar 1667 , en voril,

voor al ten tweedemaal 16Ö9., overwon- .''^rd in

nen zynde , zyn wy meeller van 't zelve ^^^
geworden j en vermits de E. Maat- door'

fchappy de opperlle en de eerfte bond- over-

genoot in rang hier te lande is , zonder wo"*»^»-

de welke de Inlandze koningen , hoe
magtig ook anderzins in zich zelven,

niets mogen ondernemen ,
gelyk zy ook

buiten des Gouverneurs weten na hunne
landen niet vertrekken mogen , en op zyn
ontbod ook aan 't kalleel moeten komen ,

om te hooren, wat zyn Ed. hen te zeg-

gen heeft , zoo zullen wy cerft van de
Itadt Macalfar, en van 't vermogen der

E Maatlchappy alhier, fpreken, na dat

wy ecnige zaaken, de koningen in 'tge-

mein betreffende , zullen hebben iaatcn

voor afgaan.

Onder alle de Inlandze koningen zyn ^ .^

die van Boni enGoa de magtigftc} <^och^gg^gg.

de koning van Macafïïir , of vanGoa, isne zaa-

onze oudlte j hoewel van ouds her een ken.

zeer trouwlooze bondgenoot geweell.

Als 'er over eenige zaaken in 't gemciii

gehandelt zal moeten worden, geeft onze

Landvoogt kennis daar af aan de konin-

gen van Boni, en Goa, van welke dan

de eerfte de Ryksvergadering beroept,

en belegt , en waar toe de Landvoogt

gemeenelyk twee Gcvolmagtigden uit

zynen Raad zend j zonder welker ken-

nis en toeftemming 'er niets in de zelve

mag befloten woraen ; dat in de laiitfte

jaairn (gelyk men hier na in 't verhaal

der Mac;iflaarze zaaken zien zal} juift

200 net niet nagekomen is.

Als
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Als deze Vorften aan 't kafteel , om

^"^'dg^ deze Vergadering by te woonen, ofwel

koning om eenige andere reden , vcrfchynen

,

van Boni worden zy door twee Leden van den Raad
enGoa,

^^^j^ ^^ Heer Landvoogt ingehaak, door
aandoet. , -i- r u • »

een batailjon loldaten m t geweer , en

onder 't vliegend vaandel opgewagt , en

,

by hun vertrek met 3 charges der fnap-

haanen , en p kanonlchooten van de veiling

Rotterdam vereerd. Ook gaat hen de

Gouverneur zelf tot digt ontremde puy,
of tot in de voorzaal , te geraoet.

In oude tyden plagt men 2 ftukken

gefchut meer voor den koning van Boni
te loflen j doch nu gel'chieden 'er voor
beide evenveel fchooten.

Als een van deze twee koningen komt

te^Iv°""
^^ fterven , word 't aanllellen van een

't derven ander niet door de E. Maatfchappy j

van een maar volgens 'slands wetten gedaan, de
dezer ko- ^elke eiflchen , dat die verkiezing door

7 Picos (zynde byna als de Kcurvorften

in 't Duitfche Ryk , hoewel zoo magtig
niet) binnen den tyd van 6 of 7 uuren

na 'skoningsdood (binnen welken tyd hy
ook moet begraven zyn) gefchieden moet

,

alzoo het ryk niet langei* zonder koning
zyn mag.

^ ^jg Ook word niet de zoon , maar door-

den over- gaans , ten waare by wyze van geweld

,

leden de broeder ( hoewel juift niet altyd
, ge-

y^^^J^^^Myk wy zien zullen) de vervanger van den
" overleden vorft.

Indien hier yemant de dood , of een

minder ftraf , verdient heeft , fterft hy
onder 't recht dezer koningen, dat hen
de E. Maatfchappy vry laat > doch ten

overftaan van twee Gecommitteerden der

zelve.

Na deze aanmerkingen voor af, zullen

wy tot de korte befchryvinge van Ma-
caflar ovagaan.

MacalTer MacafTar (by de Inlanders in hunne
befchre- Maleitze fchritten mst den naam van

Mangkafar bekent ) is een van de oudlle

en magtigfte konmkryken op 't eiland

Celebes , van 't welke de lladt Macaflar

de hoofdplaats is.

In oude tyden plagt men niet als van
deze rtadt, en geen woord van de ftadt,

ofvan 't ryk van Goa , te hooren fpreken

;

doch worden deze twee iteden , en ryken ,

ondcrfcheiden.

Wat nu het koninkryk van Macaflar

van ouds , en nu aangaat , dat verfchik

zeer veel j want van ouds behoorden daar

de meellc bekende ryken onder , en fchoon
men hier en daar deze en gene koningen
had , die ftonden al te zamen onder dien

Oppervorft van dat ryk , daar nu de lan-

den , tot het ryk van 't jegenwoordig
Macaflar behoorende, cigentlyk onderde
JNederlandze Maatfchappy fta;m. Wat
dit voor landen zyn zuUeuwy naderhand
breeder zeggen.

R- ï3y

ven.

Wat nu dit ryk , en wel de ftadt Ma- g^ ^
caflar m zich zelven , aangaat , zy legt t byzon-
pas binnen denZ. W. hoek van Celebes , der die

doch cigentlyk in 't Weilerdeel van drt:
^"'^*'

eiland , zoo als men van 't Z. na 't N.
wil aangaan.

De ftadt is maar een open vlek , dat
ook anders wel de Negry V laardingen gc-
naamt word , en waar in men maar een
groote ongeplavcide ftraat ( zoo meine de
Chineefche) en dan nog i of ^ kleine

ftraaten heeft , waar in de Nederlandze
Borgers, eenige Chinezen , onder hunnen
Capitein , en eenige Macaflaaren , en an-
dere Inlanders, woonen, en die ook af*

gefloten , en door de Chineefche en de
Borgei-wagt bewaakt worden.

I>e bedienden der E. Maatfchappy
woonen alle in de veftingj doch de jFis*

caal woont buiten j om te beter zyn ampt
te konnen oefFenen.

Men heeft hier verfcheide zeer goede
huizen , die een zeer fraai uitzigt op de
rheede hebben, alzoo men, wanneer mea
op de rheede komt , als in eenen inham
inzeild , daar men de ftadt aan wederzy-
den leggen heeit j doch de vertooning

door IVouter Schouten daar van gedaan,
als of men in 't Noorden , of ter linken-

hand , de vefting Oedjong Pandang , doch
't geen gemeenelyk Joepandang genaamt
word, en in 't Zuiden de veftmg i^anria-

koke leggen ziet, is geheel en al buicen

't fpoor , alzoo die vervolgens zoo langs

de kuil leggen, geiyk wy die bevoorens
befchreven hebben.

Buiten de fladt gaat men ter regter*

hand op, van de landpoort van Oedjong
Pandang

, ( waar v.in wy hier na onder
Boni breeder fpreken ) en ter linkerhand

opgaande heeft men veel fraaje thuinen.

De veiling, Oedjong Pandang, of depg
Kykhoek, genaamt, om dat zy aan de Vefting

N . zyde als op den uitkyk van de baai , Oedjong

en op dien hoek gelegen is, kreeg in 'tjaar "^"^^"S»

1667. , even na des zelfs overgave denterdara.'

naam van Rotterdam , om dat üe dappere
veldheer en overwinnaar van Macaflar,
de Heer Cornelis Speelman , een Rotter-
dammer van geboorte was.

Van de oudfte tyden af heeft zy onder
de kroon van Tello geftaan ; aoch de
koning van Macaflar ,

grootvader van
Sombangko^ o^vzw Hajfanoddien (die 'taan

ons overgaf) heeft dat , als een onder-»

drukker van dien koning , na zich ge-
trokken , om dat het hem zeer gelegen

vooiquam j hoewel het, uit naam van

de koningen van Macaflar, en van Tello,

aan ons overgegeven is.

Het was te dier ryd zeer onregelmatig,

en toen wy 't kregen , door dien het veel

geleden had , zeer vervallen , waarom
wy het ten eerllen ook in beter ftaac

meinden u brengen j dochhecvvicrt ons,

door
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door de vveer opborlende trouwloosheden i (alzoodithct regtc, en 'tfchoonftc ryft-

der Macaflaaren , die ten ecrften de vrede land is , dat men wcnfchen kan ) hoen-

En in

Prent

verbeeld.

braken , en 't beloofde aan ons niet geven

wilden, belet, en men heeft 'er, tot het

fluiten van een nadere vrede den if<*<="Juli

lö(Jp., mede moeten wagten, wanneer

«len 'sjaars'er aan, dit hoognoodig werk

•hervatte , en van tyd tot tyd daar aan

gearbeid heeft , tot dat men het in 'tjaar

1077. in dien ftaat , waar in het nu is,

voltooid heeft.

Wy vertoonen het zelve by de letters

P. V. zeer net afgeteekent.

Het is fraai groot , en is met f bol-

werken , die Mandarsjah (ofMandarfaha)

Amboina, Batsjan, Boeton, en Boni ge-

naarat zyn, verfterkt, buiten de welke

het ook een water- en een landpoort , en

een foort van een ravclyn heeft , die in

-'tjaar 1Ö79. aan de landpoort gehegt is,

na dat 's jaars te vooren de reduit Man-
darsjah, die ontrent zfo treden Beooften

deze vefting legt , Bezuiden het Hoog
Pad , dat na Bontewaal ( cigentlyk Bon-

tuwalac genaamt) loopt, van vierkante

ileenen opgetrokken, en met een gragt.

omringt was , hoedanig die nog met een

bezetting van i fergeant , z corporaals

,

I boflchieter of konftapelsmaat , en 50 of

^f fchildergaften , in wezen is.

In deze vefting woont de Nederlandze

Heer Landvoogt van Macaflar, de Op-
perkoopman en Tweede van die Land-

voogdy, deCapitein, de Predikant, aan

de eene zyde , by de Kerk , en de ver-

dere Bedienden als de Soldyboekhouder,

Sjahbandaar , Winkelier en Geheim-
fchryver aan de andere zyde , hoewel

zomtyds wel eenige Bedienden mede bui-

ten woonen. Ook is de Kerk boven een

gewelf , en beneden heeft men eenige

pakluiizen.

Het verdere , dat men van deze vefting

zou konnen zeggen , kan men in de

teekening , uitgedrukt zien , waar by
wy niet anders te voegen hebben , dan
dat dezelve gemeenelyk zeer wel , zoo
van gefchut en verder Ammunitie van

oorlog , als van een fterke bezetting,

voorzien is , om dat Macaflar voor de

fleutel van de Ooft gehouden word , be-

halven dat geen volkeren zoo zeer, dan

de MacafHuiren , te vreezen zyn , weshal-

ven daar tegen goede zorge moet gedra-

gen worden.

De andere veftingen zyn , volgens het

,10 Art. van het Vrcdeverbond in 't jaar

ri66p. tuflchen ons en deze vorften ge-

maakt, afgebroken, en geflegt.

Op MacafTar is geen drink- of rivier-

water, dat al vry verre gehaalt moet wor-
den > doch men heeft 'er overvloedig put-
water, dat goed is.

Men heeft 'er verfcheidc Bafaars en
Markten , waar op overvloed van rylt

deren, ganzen, enden, dinding, of ge-
droogt hertenvleefch , en alles zeer

overvloedig, verkogtword) maar op de
markt der Boegis (onder de koning van
Boni ftaande ) is 't niet zeer pluis j alzoo
men daar ligt een ongemak krygen kan ,

van gekrift , of quaalyk gehandelt te

worden.

Men kan hier in vrede 's tyden een laft

ryft van 3000 ponden voor i f of 16 Rd"«
een fchoonen endvogel voor een dubbeltje,

een groote gans voor een fcheliing , een
koebeeft voor 1 of 3 R'*"=" , en dus ook
het vordere zeer goed koop krygen.

Hier is overvloed van vifch , vlecfch

,

en wildbraad. In eene jagt der koningen
worden 'er z of 3000 herten gelyk ge-
vangen , welk vleefch zy in de zon laaten

droogen , en dan by Pikols tegen 4, f of
6 R'^'=" verkoopen.

Groente is 'er mede redelyk,en men vind
'er zelf, hoewel niet overvloedig, afpergies.

Buiten de Hollanders zyn hier nu geen
?ndere Europeërs , hoewel 'er in voorige j"^°*"**

tyden de Engelzen en Deenen mede hunne
comptoiren gehad

, gelyk ook de Portu-
geezen daar tot 't jaar 1661. geneftelt

hebben.

Benevens de zelve woonen hier ook
Macaflaaren, Boegis, Toeratters, enz.

Men vind in 't Ooften geen trotzer,

vernuftiger, oorlogskundiger, nog dap-
pei-der volkeren, als de Macaflaaren

, ge-
woon zynde , als zy ten oorlog trekken

(
gelyk ik wel gezien , en gehoort heb }

al voortrekkende de dappere daaden van
hunne voorouderen op ce zingen , om
malkanderen tot kloekmoedigheid op te

wekken.
Zy zyn zoo vernuftig , dat zy bynaüe Ma-

alles , 't zy van fnaphaanen , en allerlei caUaaicn

geweer , 't zy van gefchut ( dat zy onge- ^^^^^'

meen fraai en cierlyk gieten) kruit, en

wat dies meer is , zoo wel , als wy zelfs

,

weten te maaken > maar zy zyn ook zeer

trouwloos en wraakgierig , konnende niet

den minften hoon of fmaad ongewroken
laaten doorgaan, zoo dat zy, in flaverny

vervallen zynde, ook voorde gevaarlykÜe

flaaven gehouden worden , hoewel zy de

fchrandcrfte, mooifte, blunkfle, zcdig-

fte, moedigfte, arbeidzaamfte , en ecr-

gicriglle zyn, op welke men wel geruft

kan wezen , als men hen maar niet hoond

,

en voor al , als men ( in opzigt van de

mans) zich wagt , om niet by hunne

wyven te loopen , alzoo een Nedci-lander

,

of wie 'tzy, die dit doet, al was hy nog
zoo groot , met zyn leven fpeeld , waar
af vcrfcheide voorbeelden zyn, gclyk zoo

de opperkoopman alhier, Paulus de Bok,

na 't jaar 1678., zoo als hy in zyn ftoep

met eenige vrienden zat te praatcn, door

een
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een van zyne flaaven, by welkers wyf hy

't hielt , met een kris van agteren cloor-

llooten is.

Hunne dragt is byna als die van de

Maleyers, dragende een badjoc, of een

keel, over 't lyt met een gordel 'er om

,

en dan nog een boven - badjoe j maar

hun fmal fpirs oploopend mutsje , met
ruitjens , onderfchcid hen merkelyk van

andere volkeren op dit land. Ook hectt

dat mutsje onder en boven een breede

rand.

Zy zyn blank en welgemaakt van aan-

gezigt, wat breedt en eenigzins ingebo-

gen van neus , fwart en lang van hair

,

dat zy gemcenelyk opwinden j want als

zy dat los fmakken , dan is 't een teeken

,

dat 'er wat gaande is.

Zy dragen geen baard , maar trekken

dien uit, en gaan gemeenlyk blootsvoets.

Een van de grootfte cieraaden Hellen

Hunne ^V ^" hunne tanden te flypen , die git

Vrouwen fwart te houden , of die zoo te maaken

,

en zommige trekken 'er goudc kaflèn

,

na de tanden gemaakt , over heenen , dat

voornamelyk een cieraad der groote vrou-

wen hier is.

Ook heeft men onder hen allerlei am-
bagtslieden , die alles , wat zy ons voor
zien doen, zeer net en koniliig weten na
te maaken.
De vrouwen zyn door de bank veel

fchooner, netter befneden van wezen, en
veel blanker , dan alle andere Indiaanze

vrouwen, en daar zyn 'er onder, die al

zeer na aan onzeCaltigen komen, en die 1

men zeggen k.m fraai en fchoon te zyn

,

waarom zy by de mceile Hollanders

voor alle andere flaavinncn gezogt wor-
den , te meer , dewyl zy zeer fraai van
oogen , mooi , doch wat plat van wezen

,

zeer vriendelyk,lieftallig,en doorgaans zeer

beleeft en wel opgevoed zyn , waar door
zulke {laavinnen haare juffers en heeren

ten eerden wel weten te believen. Ik
heb 'er gezien, daar ifo, 200 R<''", en
meer voor gegeven was , daar men anders

voor 80 of po, en ten uiterllen voor 100
p^ders een y^n de befte koopen kan.

Deze vrouwen zyn in haar eygen land

ook zeer moedig , en trots , en weten haar

fatfoen zoo wel , als de befte HoUandze
juffrouw, te houden. Zy zyn ook zeer

fchrander en vernuftig in alles , dat een

juffrouw behoort te weten , maar zy val-

len vry wat hoeragtig, wetende zeer wel
die gene , die haare minnaars zyn , en
die daar na by anderen loopen , voor
hun ontrouw te ftraffen , alzoo zy hen
behendig iets ingeven , waar door zy

niet in ftaat zyn om een vrouw te beken-
nen ; van welke ziekte , de Macafliiarze

ziekte genaamt , zy ook yemant ten eer-

llen weten te genezen.

Zy zyn doorgaans , als zy maar van

III. Deel.

A R, Ï37
cenig fatfoen zyn , in haar land , en el-

ders, zeer net en cierlyk gekleed, hoe-
wel zy anders mecft maar met een kleedje
onder, en met een lange Maleitze keel,
of badjoe , dut hen tot aan de knyen komt,
gekleed zyn , ftroopende de mouwen wat
hoog op , op dat men haare blanke armen
zien zou.

Zy dragen gemeenlyk onder haare
kleedjes een broek , in plaats van een onder-
kleedje ( dal andere Indiaanfche vrouwen
mecft dragen) en nemen die veekyds
van fraaje zyde , of ander ftof , waar
over dan haar kleedje over 't beneden-
lyf , en dan een badjoe over 't bovenlyf
komt j doch de groote vrouwen , dra-
gen 'er een tsjole, of naauw hemdrokje,
met goude knoopjens (als de §ierlykfte
Miftigen , die zy na-aapen

, gewoon
zyn; onder, en dan een fyn betilis bad-
joe , of half hemdje , waar door men
byna den geheelen opgedrongen boezem
ziet, daar over henen.

Het hair, dat zy in 't rond om haar
hoofd winden , is gemeenlyk

, gelyk dat
der mannen

, pek-fwart , en zoo vet en
glad met eenige welriekende olie beftre-
ken, dathetghoit, waar op zy moedig

,

en zeer gezet zyn.

Zy hebben ook haare cieraaden van
goude ringen met geftcenten

, goude,
zilvere , en andere aimringen

, goude
kaffen over de tanden , haare oorcieraa-
den , en meer andere

, gelyk men by de
Ooiterze volkeren heeft.

Haare bovenkleedjens , die zy over haare
broeken dragen , zyn dikwils ftyf van
't goud. Deze laaten zy hier van haar
eigen volk weven, en ik heb 'er gezien,
die 100 R'i"^ en meer, gekoft hadden.
De Boegis en Toradja 's zyn volkeren , De Boe»

onder den koning van Boni ftuande , en gis, enz.

die mede zeer vernuftig , dapper , moedig ,
ftrydbaar, trots, moorddaadig, en zeer
wraakgierig zyn, gelyk de voorige j doch
niet wel zoo blank, als deMacaffraren.

Verder heeft men hier ook eenige Chi-
neezen onder hunnen Capitein , die hier

mede zeer veel leven geven , en den han-

del merkelyk voortzetten.

Dat wy hier van ouds her gehandelt
, ons

en een comptoir gehad hebben , zal hier Comptoit

na breeder gezegt worden } doch zedert ^^t.

't jaar i66p , wanneer wy den trotzen

Mvicaffaarzen koning onder onze magt,
en voor onze wapenen buigen deden, is

onze Maatfchappy meefter van deze ftadt

en vefting geworden , en heeft alhier

de zetel van hunnen Landvoogt , en
't hoofd - comptoir geplaatll , zonder dat

ikweete, dat, buiten de ftadt Macaffar,

eenige andere bedienden , dan alleen fer-

geanten, hier of daar op eenige buiten-

poften leggen.

De voornaamftc reden , waarom wy
S hier
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hier eenen Landvoogt houden , is , om
dez,e Iwningen, die ons in vooiige tyden

in Araboina zeer gcplaagt hebben , in

toom te houden, alzoo Macafliir de flcu-

ie\ van de ganfchc Oort is.

: Buiten den Landvoogt heeft inen hier

ook diergelyke verdere Bedienden , alle

zulke Vergaderingen , en dicrgclyke

verdere Regeering, als wy reets in Am-
boina, en in andere Landvoogdyen , of

landen , ons tocbehoorendc , en door

't fwaard overwonnen ,
gctoont heb-

ben.

En aangezien by 't veroveren van Ma-
caflar , en van alle dcszelfs koningen

,

vcrfclieide landen onder ons gebleven zyn

(gclyk men hier na onder de artikelen

van Vrede , art. xiv, xx en xxi zien

kan) zoo is de E. Maatfchappy hier

gewoon de thienden dezer landen , die al

vry veel , en groot zyn , en v.aar op men
zeer heerlyke ryllvelden in menigte ziet

,

te trekken , dat al een groot getal van

lallen in de eerlte tydcn plagt te maaken >

maar dat nu , daar van zeer veel vedchild

,

zedert dat deze en gene Landvoogden,

om maar hun eigen beurs ( zoo geloove )

te maaken , haar Edelheden geraaden

heb! en, zoo veel fchoone landen aan de

koningen va i Macallar van tyd tot tyd

weder te geven.

^ , Het voornaamfte , dat hier de Land-

Lnml- voogt te doen heeft , is maar , om de

voogt rylt, die haar Edelheden van hitrr \'orde-

hiertebe-j-en, 'c verzorg. n, hunne thienden in te

heeft"
Ziimelcn , een waakend oog op het doen

en laaten van de Inlandze koningen te

liouden, en voor al om te beletten, dat

'er tuflchin de koningen van Boni en Goa
geen al te naauw verband komen mag,
zoo dat de maatregel van Staat hier de

zelve is, als die de Landvoogt inTernate

tudchen de Molukze vorllen te bezorgen

en waar te nemen heeft : want de handel

,

buiten die van de ryll, is hier van geen
groot belang.

De rylliiandel, en verkoop van dien,

plagt , toen Dain Tahalille , die verlhindige

Bonize konuigin , weduwe van Radja

Palacka^ nogicefde, uit aanmerking van

h lare dieniten wel aan haar alleen gel.ia-

tcn te worden, waar mede dan zekeriyk

veel geld over te winnen was j doch ze-

dert is dat weder te niet gcloopen , en

yder brengt zyn ryit zelf maar ter

markt.

Schoone Deze Macaflaarze ryft is zeer wit,

Jlyil. liefFelyk, en geurig, zoodathctcen lult

is, om de zelve te zien, te ectcn , en

maar te rieken , alzoo zy ,
gekookt op

de tafel llaande , haarcn geur door een

geheel vertrek verfpreid j doch zy word
voor zoo duurzaam niet , als de Javaan-
ze, gehouden, waarom zy ook doorgaans

minder geld.

Dewaaren, hier getrokken, zyn deze : vvaarcn

Reaalen van agten. liier ge-

Verlcheidenerlei kleeden. ttolden.

Rood koper.

Peper.

Snratze Zeep.

AiTii-fxtida, of DuivelsJrek.

Yzer.

De waaren , hier vallende j zyn deze :
^^ j^j^^.

Ryft. vallende.

Goud } doch flegt van alloi.

Veel Sappanhout, en weinig Sandelhout,

op Bima.

Koebeciien.

Paarden , voor al Bimancefche, dat fchoone

Telgangers , en Bergklimmers zyn.

De fpeceryen , die hier en daar zouden

mogen vallen , moeten volgens 't ver-

drag, voor een gcfchcnk van ifoo
RJers jaarlyks, uitgcroeit worden.

Goude en andere koftelyke kleed jens, die

de Macaflaaren zelf weven.

Allerlei kopere huisraad, die zy maaken.

Endvogels , Ganzen , Koejen, Buffels, enz.

De laftenvan 't jaar lyop.

beliepen hier i8pir2-if-o
En van 't jaar te vooren

maar i^'è^vj-ij-o

Dus toen meer, dan 1708. 30784 - 18 - o

De winden en inkomften

beliepen in 'tjaar 1709. 0^407- l-O
In 't voorleden jaar H^l^l - 17-0

En dus ditjaar 170P. meer 1063 3
- 4-0

Ontrent het land van MacafHu- heeft

men verfchcide droogten, die ons nu e"ont°°n[^
dan al een fchip gekoll hebben , als by Macafl'ar.

de Walvifch , en de Leeuwin in 't jaar

I (56f .

, en aan Zilverltein gebleken is , dat

op den Bril bleef.

Ontrent 2 mylen Benoorden de ftadt ^^ ^^^^
Macaflar heeft men de ftadt Goa , die nu (;oa.

ook maar een open vlek is , waar by

men niet alleen mede een foort van een

vefting heeft, maar welke hy naderhand

heeft beginnen te verfterken j doch wel-

kers wallen die koning , volgens ordre

haarer Edelheden weer heeft moeten af-

breken , dat ons hier na nader blyken

zal.

In de zelve plagt deze vorft van 't jaar

1669. af tot 1696. toe zyn hof te houden,

doch wegens gefchillen , to?n tufTchcn

hem en den koning van Boni voorgeval-

len, raakte hy 'er uit.

De ftadt is maar een gering open neft,

beilaande uit eenige flcgte Macaftaarze

huizen , die gemeenelyk op ibaken,

eenige voeten yan de grond , of in de

hoogte verheven, ftaan. Men heeft 'er

ook eenige fraaje gebouwen van deze en

gene

I

1
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gene Gröfltènién Hovelingen , doch voor

tic reft is'tnrec veel.

En die Over deze Itadt, en 'tkoninkryk van
koning ^en zelven naam , heerfcht een koning

veiL^^"
oppermagtig. Hoewel de koningskin-

deren (zynJe Macaflaaren van konink-

lyken bloede) jegenwoordig al mede zeer

veel in te brengen hebben ,
gelyk zy

zomryds wel alles daar na hun zin plag-

tentcdraajen. Dezeplagc in oudetyden
oppervorlt van 't eiland Celebes te zyn,

en fchoon de koning van Boni nu mag-
tiger, dnnhy, is, zoo is 't egter maar

zcdertdie gemaakte vrede in 'tjaarifióp.

dat de koning van Goa of Macaflar,

volgens het xviii Art. , afftand van dit

koninkryk der Boegis, als mede van dat

vanLoeboe, en van meer andere ryken,

gedaan heeft, en dat hy den koningvan
Boni van onder zyne magt ontflagen, en

hem als een vry konink op zich zelven

erkent heeft'.
'>"•:''' '"'

Zyn magt ging nièb alleen over deze

en gene koningen en landen , op dit ei-

iand gelegen ( waar van die van Tcllo

,

Loeboe, Söping, Palacka, Boegis, To-
ratta, Tonadja, Mandar , Maros, en

de ganfche kult van Manado de voor-

naamüe waren) maar zelfs ook over 'tei-

land Zumbawa , of over de ryken van
Bima , Tambora , Dompo, Sangarra,

en meer andere landen , daar op leggen-

de i ja zelf flonden de dorpen Fafln en
Koethe, ofCoeti, plaatzen opBorneo,
van ouds mede onder dezen magtigen en
trotzenvorltj behalvendat hy ook 'tko-

ninkryk van Boeton voor 't jaar i66p.
onder zyn geweld gebragt had.
' Die nogtans de befte kennilTe Van de
MacafTaarze zaaken meinen te hebben,
oordeelen, dat de oppermagt van dezen
vorfl niet boven de loo jaaren geduurt
heeft j doch wy zullen hier na toonen

,

dat deze vorften al in veel ouder tyden

in de fchriften der Maleyers bekent zyn

,

als vorftcn van een vry groote magt, en
die toen hun ryk al vry verder hebben
zoeken uit te breiden j hoewel ik wel
geiooven wil , dat hy de landen van

Mandar niet zeer lang bezeten heeft , die

men wil , dat door den grootvader van

honing Somèangko (die in 't jaar lój-j.

overleden is) eerft verovert zyn.
' Een van zyne voorname veftingen is

Saraboc- Sambocpo, met een vlek van dien zelven

P°' tiaam j dat eenige mylen van MacafTar

legt. By wat gelegenheid deze velting

zoogenlamt en wanneer zy gebouwtzy,
zullen wy in 't verhaal der Macaflaarze

zaaken onder 't jaar ifHo. zien. Wy
veitoonen de zelve hier zeer net in

profil by No. 2i. en in platte grond by
Xs'o. 23.

Wat magt deze vorft wel eer gehad
heeft , hoe groote vlooten hy na Boeton

,
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en Amboina, in eude tyden gezonden,
en hoe hy ons in die Landvoogdy veel
jaaren aan een geplaagt heeft , hebben
wy onder de zaaken van Amboina al
vertoont , behalven dat wy daar van in
't vervolg, om het op zyn plaats maar
aan te haaien, fpreken zullen.

Noordelyker op , aan de W. kant dezes
eilands , is 't koningryk van Tello gele- Tello;

gen
, gelyk men daar ook een ftadt of

vlek van dien zelven naam ziet. Deze
ftadt, en koning, is al in de eerfte tyden
bekent , en altyd mede een van de ver-
mogenlte vorften geweeft, met welken
in 'tjaar 1669. te gelyk met den koning
van Macaflar , of Goa, 't verbond ge-
maakt is.

Nog Noordelyker leggen de landen
van Mandar en iVlaros, waar na men by
die koninkiyken en landen komt , die
onder den koning van Ternate behooren.
Aan de Ooftkant des eilands (daar

't land zich ten deele als eenbofchagie, en
ten deele met zyne uitnemende fchoone
ry ftvelden tegen 't gebergte aan, en zelfs

tot boven toe aan der zelver toppen zoo
vertoont ) en landwaard in , heeft men
het koninkryk van Boni, en de ftadt van
dien zelven naam.

Deze koning, nu de magtigfte op die

geheel eiland , is maar van 't jaar 1657.
of een weinig te vooren, bekent gewor-
den

, gelyk de eerfte vorft aldaar toen
nog maar als Radja Palacka , of koning
van Palacka, bekent v/as.

Naderhand heeft hy zich koning van Boiu.'

Boni doen noemen, gelyk hy ook in de
ftadt Boni (die, 200 men wil , wel 8
dagen reizensvan de ftadt MacalTar legt)

gemcenelyk zyn hof houd.
Radja Palacka heeft dit vlek niet al-

leen zeer verfterkt , maar ook in 't ko-
ninkryk Tsjinrana (3 dagreizens van
Macaflar) Mandar, en elders, verfcheide
veftingen gemaakt, en die van alles,

't geen daar toe van nooden was , voor-
zien, Hy was de eerfte onder zyn volk,
die zelf leerde fnaphaanen , en allerlei

fchietgeweer , net , en immers zoo fchoon
alswy, temaaken, 't geen hy daar na
ook zyn volk leerde, zoo dat dit by hen
nu een gemeene konft geworden is.

Zyn wapenkamer was waardig om
beziente worden , alzoo hy in zyn leven

in ftaat was, omrtoooo wel gewaapeude
mannen in 'korten tyd te veld te bren-

gen.

Deze koning van Boni , genegen zynde
aan 't kafteel Rotterdam , of by den Heer
Landvoogt op Macaflar te komen , is

gewoon daar af aan den zelven eerft ken-
nis te geven , om hem met die ftatie,

én eere, die men gewoon is, in te haa-

ien , by'welk geval hy dan gewoonelyk Bontu-

op Bontuwalak , dat een groote halve wahk,

S z myl
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myl van M;u:a(IIir legt , zyn vcrblyf houd.

Men gaat daar na toe , zoo als men de land-

poort dervcfting uitgaat, en de weg ter

regterhand, die vry hoog en fchoon van

grootc fteenen opgezet is', en regt uit

loopt, inllaat.

Zyn hoofdplaats op Boni is Teko ge-

naamt , waar na dezen vorll ook wel

Aroe Teko , de koning van Teko ,
ge-

naamt word.

De Boe- ^X" koninkryk is eigentlyk het land

gize vol- der Boegis, zynde een by zondere Natie

feercn. op dit eiland , die mede zeer vernuftig

,

en dapper , hoewel door de bank by de

Macafliiaren niet te vergelyken is; doch

de dapperheid van Radja Palacka heeft,

door dien hy met de zyncn lang onder

ons gedieilt , en , zoo op Sumatra , als op

Java , verfcheide fwaare veldtogtcn by-

gewoont , en daar zeer veel gezien , en

geleerd heeft, dit volk veel dapperder en

beroemder , dan bevoorens , gemaakt,

200 dat zy jegenwoordig fchreyeling over

die van Goa henen zouden zitten , by al-

dien wy dezen vorft dit niet door hooger

gezag beletteden.

, De voornoemde verblyfplaats van dezen

koning, Bontuwalak genaamt, was wel

eer de verblyfplaats van eenen Crain

Crongrong^ een van de voornaam fte Ma-
caflaarzc vorflen , aanhitzer van dien ko-

ning tegen ons, voor de verovering van

dit volk , en voor 't maaken van de vrede.

Hy bouwde te dier tyd daar een zeer

fraajcn fteenen Moorzc Tempel , waai-

mede hy egter , alzoo hy vry flaauw in

'c waarnemen van zynen Godsdienft was

,

al zeer lang is bezig geweeft, en na dat

zy al gemaakt was , verfcheen hy daar

zeer zelden in, om te Sombahjang, of

om zynen Godsdienft waar te nemen.

In navolging van dien heeft 'er de koning

van Boeton ook een gemaakt j doch de

koning van Goa heett 'er geen.

Tsünrana
^^" ^''" ^^ fraaide veilingen van deze.

koning is in 't koninkryk van Tsjinrana.

Schoon Radja Boni hier oppervorft van.

ganfch Boni , en dus mede van Tsjinrana

(een koninkryk op zich zelvcn) is, zoo
heefi; men hier ook een byzondcr koning.

Voor 't jaar 1677. was hier eenen Dabi
Hoeloe koning, die toen zyn ryk aan zyn
oom , Crain Baroerocro , overgaf , die

lang daar na hier geregcert heeft.

Wat nu het vlek Tsjinrana verder be-
treft, men heeft J, en, na het gelukt,
ook wel f etmaal van nooden , om hier

te komen. Men zeild 'er na toe langs

de OoÜkuft , daar men in 't Z. O. eerft

een vlek , Bonteyn genaamt , dat al mede
onder hem ftaat , en daar hy zich ook
veel onthoud , en daar na verfcheide re-

ven ontmoet , om welke men 's nachts

2;enoodzaakt is icn anker te komen , zoo
dat men , eer men in de baai van Padang-

Padang geraaken kan , wel 80 mylen

,

van Macaflar tot daar toe , van nooden
heetc; Daar na moet men nog wd een
etmaal landwaard in te paard ryden , waar
na men aan een groot meir komt , over
het welke, alzoo het vol riet en'liesbofch

•"^'

is , men zonder een fraaje koelte niet al

te wel geraaken kan ,. en dan heeft men
nog wel een etmaal van nooden, eer men
op Tsjinrana komt. In het drooge
moeflon legt het ( zoo als het zich in
de lengte vertoont j ten groeten declc
droog , hoewel 'er altyd nog een diepe
en bevaarbaare kreek ofte guil in is, om
dat alle de rivieren van 't gebergte daar
ontrent zich 'er in ontlaften , van waar
»lle deze wateren van dit meir weer in

de rivier van Tsjinrana ftoxten ^ 'en dan
verder in zee vallen.

pit meir, Tempe genaamt, legt mid-
den' in en tuflchen het gebergte , en
't gaat ditar ook een weinig op , en daar
ontrent zyn ook zeer fchoone ryftvelden

,

waar na toe de Veldheer des konings
van Boni, die (gclyk wy hier na zullea

zien) in 'tjaar 170P. of 1710. met den
prins van Boni , zyaen fchoonzoon , de
vlugt nam, zich begaf, om dat hy verzekert

was, dat hy het daar met zyn volk zeer

wel zou konnen gaande houden j hoewel
hy , zoo ras hy vernam , dat de koning van
Boni in dit meir nu en dan met de zynen
viflchen quam , ten ccrllcn hooger op na
't gebergte week , daar hy zich zoo ver-

flerkt had , dat hy in ftaat was , om een
leger van zo of joooo mannen met ftee-

nen dood te werpen.

Van dit meir nu , of na dat men 'er

over geraakt is , moet men , nog wel een

etmaal verre de rivier van Tsjinrana met
een vaartuig opfcheppen ( zoo dat deze

plaats ontrent f of 6 etmaal ruim van

Macaffixr legt , als men alles rekenen zou

)

én dan komt men eerft aan 's konings 's Konings

grootc Bumboeze huizen, onder een der'w'zen

welke pi boomen, yder als drie keercis '^"'"

in hunne middelen, ftaan.

Deze huizen zyn buitengemeen groot

en brcedt, met t daken, en een goot in

't midden , en met 70 of 80 digt by een

ftaandc trappen, 'om 'ervoor op tekUm-
men, voorzien.

In een van deze 2. huizen onthoud hy
zich doorgaans, .als hy op Tsjinrana is,

daar hy allerlei ambagtslieden , van

goudfmids , zilverfmids , rocrmaakers,

gefchutgicters, krismaakers , piekmaakers

,

en konftige inleggers der zelve, kruit-

maakers, keurlyke wevers van koftelyke

goude ftofFen^ en wat dies meer is, by
zich heeft , en alleen tot zyn vermaalc

onderhoud.

De Princen j en verdere hovelingen

,

onthou.den zich in een dorp , daar ontrent

gelegen.

Hy
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Hoe die

koning de
Gevol-

piagtig-

den der

E. Maat-
fchappy

daar ont-

haalt.

Hy wort geineenelyk v3f> vrauwen ge-

èienr , hoedanig zich de koning van Goa i

en zeer veel andere Oolterze vorften,

gelyk wyopjava, Bantam, Atsjien, enz.

mede gezien hebben , 'ook laaten die-

nen. '
. I

,"

Het koninklyk merkteeken van onder-

fcheid tuïïchen de andere huizen , 't zy

der hovelingen , 't zy der gemeene lieden

opTsjinrana, is, dat men een oflcnkop

,

of ofTenhooms , aan wederzyde van de

gevel ziet , dat geeti onderdaan zou dur-

ven nadoen , of \oeren , ten w^aare hy

met zyn leven fpelcn wilde , alzoo dat

zou worden opgenomen , als of hy na de

kroon , of den vorll na 't leven ftonr.

De huizen der princen zyn door twee

klampen , waar op aan wederzyden twee

fwaare bamboezen ruften , die 'er voor

gefpykert zyn, van andere gemeene hui-,

zen onderfcheiden. - '

Wanneer nu en dan Gevolmagtlgden

van den Heer Landvoogt na dien vorft

op Tsjiniana gezonden worden , is hy

gewoon de zelve koninglyk met alles,

wat hy hecrlyks in zyn ryk heeft , te

onthaalen , oy hocdanige gevallen hy

dan ter eere van hen wel een hertenjagt

aanftelt, daar zy op die tyd troepen van

wel 1000, I zoo , en meer herten zagen

,

van welke 'er veelen , zoo verre men die

zien konde , na de zeekant van Tsjmrana

,

daar 't vlak is ,
gejaagt , en uit welke

dan 60 of 70 ftuks bokken (want de

hinden vcrfchoonen zy zoo veel als 't mo-
gelyk is) door zoo veel Galerans , Crains

,

of andere hovelingen , en princen , zoo

lang gejaagt , en afgemat worden , tot

dat zy voor de plaats , daar zich de ko-

ning met zyn gezelfchap dan in een

bofchhuis onthoud , doodmoede blyven

ftaan , daar yder ridder zyn beeft , da-t

hy gejaagt heeft, dan een ftrop om den

hals werpt , die altyd aan 't paard vaft is

,

op dat het hem, weder bekomende, niet

ontloopen mogt ; doch zoo ras die ftrop

toegchaak is, werpt zich 't beeft op ^zyde

tegen de grond neder.

- Uit deze beeften worden aanftonts dan

de vetfte voor de Heeren Gevolmagtig-

den , door zekere daar toe medegcbragte

vrouwen, die een geheele kombuis, met
gereedfchap, daar toe noodig, met zich

voeren , zeer lekker toebereid , en hen
dan veel eere en vermaak, met alles, wat
hy maar bedenken kan , aangedaan.

Daar is geen dorp in zyn gebied , daar

hy niet diergelyken huis , met een net

thuintje daar agter , en met de noodige
opzieners , heeft , en die van zoo een
dorp moeten wel goede zorge dragen,
om zulke Gevolgmagtigden , even of hy
daar zelfs tegenwoordig was , zeer wel
te onthaalen , en van alles , dat zy noo-
dig hebben , rykelyk te voorzien , zoo

zy , zulks verwaarloozcndc , niét in zyn
uiterfte ongunft vervallen willen.

Als deze vorft, of de koning van Goa
j

eenige gefchenken aan haar Edelheden
zend en eenige der zelve van haar

.
Edelheden ontfangt , worden die ge-
meenelyk met veel ftatie, en niet .zonder
ettelyke charges, en ^ kanonfchoten , die
verder tot 11 toe wel vervolgt worden,
in de vefting ingehaalt , en by de uit-
togt , als men die verzend ,' worden 'er

weer 3 charges, en f kanonfehoten
, ge-

daan.

By 't zenden dezer fchenkagien , van
wegen haar Edelheden , word in 't ge-
meen aan de vorft van Boni , als zyndc
denoudften bondgenoot, wat meer, dan
aan den koning van Goa, gezonden.
Na de koningen van Boni en Goa volgt

d& koning van Loeboe , da^r na die van
Tdio (bevoorensal by ons aangehaalt)
en dan de koningen van Soping , van
Wadjoe, van Tanette, van Laya, van
Bancala, Panna, Bacca, en meer ande-
re, van welker ryken , alzoo die klein,
enons mceft nog onbekent zyn, ik wei-
nig of niets van belang wete te zeggen

,

dan dat zy te zaamen , als onze bondge-
nooten , door den koning van Boni by
den anderen geroepen zyndc. Leden van
den grooten Raad des eilands Celebes zyn ,
waar in alle de gemeene Landzaaken ver-
handelt worden.

Gclyk nu onder Macaflar ook de lyken
van Bima, Dompo, Tambora, enz. op
'teiland Sumbawa, ftaan, alzoo hebben
wy daar ook eenige Logien , ofPaggers,
efi pofthouders leggen.

Deze lieden van Sumbawa zyn niet
heel veel te vertrouwen, gelykmen klaar
gezien heeft, wanneer zy in 't jaar 1686.
toen wy die moejelykhcden op Java we-
gens de dood van de Heer "tak , enz.
hadden , zich verftout hebben , tegen het
Contraét in 't jaar 1677. gemaakt ('t geen
hen verbied eenige gezanten van vreemde
vorften buiten onze kennis by hen te laa-

ten komen ) een brief, een vlag, cneenig
water , van den koning van Bliton , of
Radja Saiïi (anders beit met den naam
van den keizer van Maningcabo bekent)
met eenige gebeden belezen , niet alleen

te ontfangen , maar de zelve ook een onr
gemeene eere aan te doen , hoedanigen
brief die van Bima van hem bekomen,
en nevens welken de brenger , Intsjeh

Bongfo^ een Maleyer, fchimpswyze te-

gen Radja Tambora gczegt had, dathy,
met de Compagnie zoo getrouw te bly-

ven, dood krank was, en nu wei haaft,

alzoo 'er iets op til was, de geeft geven
zou.

In oude tyden waren alle de konink-
ryken op Sumbawa op zich zelven j doch
dit eiland naderhand (uitgenomen Tam-

S 5 hora
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bora , die den MacafTaar f maanden tc-

genftont, doch einddyk al mede bulgen

moeft) door den koning van Macafliir

overwonnen zynde , zoo geraakten zy alle

onder een vorït , hoewel die dezelve niet

langer, dan tot jaar 't 1667. en 1669.

behielt , wanneer zy onder de E. Maat-
fchappy geraakt ,zyn.

De oude koning van Tambora heeft

een contraél met ons in 't jaar 1677. ge-

maakt, doch die vortl is in 't jaar 1087.

overleden , en door de vader van den je-

genwoordigen koning vervangen. Op
Tamboua heeft men veel dorpen, te we-
ten, Cadmding, Caukeeloe, Baraboen,

Wawo, Lawafa, Papoenti, Lalcekan,
Salepe, Sakeewy , Laewong , Waro,
Tanga , Soekon , Catoepat , Toewv,
Tom po, Calomon, enz. - •

De naam des konings van Tambora in
't jaar 16S8. was Sulthan Nilaaneddien ^
Mdul Bazct , zyn overleden vader was
Djamaleddien , en zyn zoon , die hem
volgen zal , Jbdul Djaliel genaamt.
De Grooten en Ryksiaaden hier wor-

den Djeweli's enTocrili's, en de grootlle

Mantri (of Ryksraad) word Makandiri
Hohau genaamt.

Hier valt veel Sappanhout , Wafch,
Ryft, Paarden, enz.

^

iii.ij

TWEEDE HOOFDSTUK.
M AvG:A SSAARSCHE ZAAK E N.'^''

DoH

-• l-,v -'

MAcaJfaarfchc Zaaken. In ''tjaar\\io. ?«y? Crain Samarloeka Malacka cuVaCiaaK.

In 'tjaar ifSo. maakt de Ternataanfche koning met den koning van ^jacaila^ ec?i>

verbond. Redenen van Samboepo's benaaming. D^ Portugeezen hier al in 'tjaar if ?8.

«//ij"4f. DeDccncn bierióii. De onzen komen hier in 'tjaarióoj. Matelief, van
Solt , en l'Heremite. Ons Comptoir hier. Hun gefprck met dm koning van l'cUo..

V Comptoir hier geligt. In 'tjaar \6\%.ons volk hier vermoord. Laurens I^aal i özo. hier,

In 'tjaar 162.^. 't Comptoir iveer geligt. lóif. de Heer van Speult hier. 162,7. d'y^aw

flag tegen ons. De Heer Caan hier Gezant i6r,z. Engelfche en Decnfche Logicn hier.

De Koning befehreven. In'tjaar \6\6. de Koopman van Vliet, enz. vermoord. Koning

Sombangko's vader., en des zelfs dood. Koning Sombangko en zjn dood. 1640 van
Suydwyk hier. Evert Buys hier i6fi. Haflanoddien in 'tjaar löfj. koning. Prins^

Patinggaloans dood t6f4. Slegte Vrede i6f6. Tocbereidzelen van ons ten Oorlog 1Ó60,'

De Vloot vertrekt uit Amboina. De koningin van Solors verzoek.

-te^v;
::r:\v\y; o.'

I410.

In 't jaar

1410. tart

Crain Sa-

marlocka
Malacka
en Pafi

aan.

In 'tjaar

1580.
maakt de

Terna-
taanfche

konink

met den

konink

Tan Ma-
calTar een

verbond.

DAt de koningen van MacaiTar van
ouds her al bekent, vermogend,
en als zoodanige vorften onder

de koningen van 't Ooiten beroemt wa-
ren, hlykt ons in 'tjaar 1410. daar Crain

Samarloeka , koning van Macaflar , voor-

komt , met 200 vaartuigen na Malacka
gaande , om dien koning te beoorlogen ;

doch hy wiert door den Lacfimana , of

Zeevoogt des konings van Malacka zoo
dapper aangetaft , dat hy genoodzaakt was
na de ftadt Pad , op 't eiland Sumatra

,

te wykcn, alwaar hy die Itadt geen kleine

fchaade , door 't verwoeften van haare

landeryen, toebragt.

In 't jiiar i f80. nam de magtige koning
van Ternate , Baab Ullah ( dat is de Poort

Gods) of anders in 't gemeen maar Baboe
genaamt , voor , ora met een magtige
vloot een togt na 't eiland Celebes te

doen , alwaar hy zich in 't voorby
fcheppcn meefter van 't eiland Bangay

,

en andere daar ontrent gelegen eilanden

,

als mede van de koninkrykenTambocko,
Tiboro, en meerlanden, maakte.

1-1 1 fil.j <;

Van daar 'fchepte -hy verder na Ma-i^go.
cailar ontrent Tanahkeke, de Zuidhoek
van Celebes , daar de koning van Ma--
caflar , Crain Patinggakan , of ander?

Crain Caroet
,
genaamt , voor de gevreesde

magt dezes konings , die mee zvn vloot

zoo na by zyn hoofdplaats was, vcrfchrikt,

hem te gemoet voer.

Terwyl nu deze MacafTaaren aan qua-

mcn fcheppen (of roejcn; zongen zy ze-

ker fchep- of roeilied" (onder 't welke zy,

volgens zekere nette maatflag op de Tita

of Gong , fcheppen ) waar in onder an-

dere deze woorden van Sombah Oefoc,

Sombah.y dat is , wy eei'c» u Hecre , of,

'wyeerenu.f o Heer koning., medequamcn,
na de beteekenis van welke woorden de

Ternataanze vorll zyn volk , aangezien

hy de zelve niet vêrilont, gcvraagt, cn^^^^g"^.-

verftaan hebbende ,' wat die betcekcnden , boepo's

en dat zy enkelyk gerigt wai-en, om debenaa-

eerbied en agting , die de Macaflaarcn™'"?-

voor hem hadden, te betuigen , bevie--

len de zelve hem zoo wonder wel, dat

hy daar op met dien vorll na Macaflar

voort
\



»S3S.

De Por-

tugeezen

hier al in

't jaar

1538. en

ÏS4S-

De Dee-

uen hier

1631.

De onzen
komen
hier in 't

jaar 1607.

Matcliet

,

A
voort gefchept zynde , daar niec alleen

een verbond met hem oprcgte j maar

hem aanraadde wat verder van daar een

veiling ontrent de ftrand te bouwen, en

die , na de woorden van dit fchcplied,

Sombah Oecoe te noemen , waar van met
'erryd, door veidraaj ing , en vcrbulle-

ring, eerll 't woord Sombah oepoc, en

daar na Sambocpo, gcgroeit is.

Wat deze vorlt hier te dier tyd ontrent

de verandering van den Godsdienll ge-

daan heeft , zullen wy breeder zeggen,

als wy van deze zaaken hier na in 't by-

zondcr fpreken.

Na dezen tyd hebben de Ternataanze

koningen al meer veroveringen op dit ei-

land Celebes, en voor al ontrent de kuil

van Manado , en 't Noorder deel des zelfs

,

gedaan j waar van de dappere koning van

Macaiïar hem nu en dan 't een en 't ander

weder, gelyk aan 'teiland Boeton bleek

(dat ook onder hem llont) afhandig ge-

maakt heeft j maar al het welke hy in

't jaar i66p. aan dien vorfl heeft moeten
weder atflaan

,
gelyk men dat hier na in

het Vredevcrbond , Art. xvi. en xvii.

zien kan.

Van de Europeefche Natiën zyn de

Portugeezen hier al mede de eerfte , en

al in of ontrent de tyden van den Tcrna-

taanzen Portugeezen Landvoogt Antoni

GahanOf in 't jaar \^l'i. en ook ten tyde

van den Onderkoning Martyn Sofa , in

't begin van 't jaar i f4f . geweell.

Zy hebben hier een vait comptoir ge-

had j doch wanneer dit zyn begin ge-

nomen heeft, blykt my nergens. Egter
is dit een zekere zaak

,
gelyk hun hoofd

Francisco Viera^ een byzonder ryk man,
op MacafTar een reeks van jaaren aan een
zyn vaftverblyfgehad, en tot 'tjaar 1Ö61.

behouden heeft; zonder dat ik van hunne
zaaken iets, dan 't geen ons alhier onder

't jaar 1660. voorkomen zal , te zeggen

weet, dat wy op zyn plaats in 't vervolg

breeder zullen aanhaalen.

De Dcenen hebben hier cenigen tyd

aaneen ook een comptoir gehad. Wan-
neer zy eerll hier gekomen, of hoe lang

zy hier gebleven zyn , is my onbekent
j

hoewel ons blyken zal , dat in 't jaar 1632.

by de kom ft van den Heer Caan , de Hecr
Rocland Carpe als Generaal , of algemein

Overftc, uit naam des konings van De-
nemarken, hier lag, en dat zy toeu hier

een Logie
,

gelyk de Engelzen al eer

'er mede een hadden. Ook is dit zeker,

dat hier , na 't jaar 1669. , geen an-

dere volkeren , dan wy ,• hebben mogen
komen , of handelen

,
gelyk in het vi,

en VII. Art. van 'tvoorfz verbond te zien

is.

Wat nu onze kom ft hier aangaat, ik

zie, ézt^QWtcv Co'rnelis MatcUef'm 't jaar

1607. den i''«n Maart allereerft ontrent

K E N. 143

de Zuidk.int van Celebes by 't dorp Ra- 1607.'

keka (dat nog wel 7 dagen reizeus van
Tcllo, dat verder om de N. lag, gele-
gen was) ten anker gekomen is. /ya
volk fprak eerft met eenige viflchers,
die hen niet wiften te regt te helpen.
Daar na, weer te land gcvaarcn zynde,
fpraken zy met eenOrang Kaja, en met
een Ma'ieycr , welke laatfte aan boord
quam, die hem zeiden, waar Tcllo lag.

Waar op hy van daar , bevindende dat
't land van Macaftar een fchoon land was,
na Amboina is gezeild:

Niet lang 'er na is de opperkooprtian van Soir,
Paiilus van Sult ^ 'm 't zelve jaar, in ge- en THe-'
zellchap van de Vi&crjacqués VHeremite remite^

door den zeevoogt de Heer Matelkf^ met
het ithip Medenblik den 4'^'^" Mey uit
Amboina naMacaftar gezonden, daar zy
den ifi^n dito op de rheede gekomen
zyn.

Wy hadden toen hier al een koopman Ons
van wegen onze Maaclcrhappy , Zonder Comptoir

dat my blykt, wie, en wanneer die hier'^'^'"'

gelegt, of wanneer dit ons comptoir hier
opgeiigt isj ook blykt my niet, dat de
Engciichen of Deenen toen hier al een
comptoir hadden.

Deze koopman quam 's namiddags by
hen aan boord , en bragt hen dien zeiven
avond nog aan land , alwaar zy dien nacht
in 'thuis , 't geen de onzen toen hier al

hadden, bleven.

Den 16*^^" dito quam de koning van
Telio , vergezellchapt met den koning van
Battergoa (dit Zaï mogelyk de koning
van Goa zyn J en eenige hovelingen , by
hen in ons huis, klag:nde geweldig over
eenige fchade die de fchepen van den z.e-

voogt, Cornelis Matelief^ aan eenige van
zyne praauwen in zee , wanneer hy na
Amboina zeilde, toegebragt, en hoe hy
wel 14 mannen van zynvoik gedood, en
2 praauwen in de grond geichoten had.

Zy fchikten met dien koning deze zaak
in de befte vouw, in zoo verre, dat hy
zich emdelyk volkomen daar over be-
toonde voldaan te zyn.

Ook gaf de Heer "jan Solt aan dien vorft Hun ge-
te kennen , dat de Heer Jacqucs rtiere- fprek met

mite door den voornoemden zeevoogt uit- '^P"
'^O"

drukkelyk met een geloofsbrief aan hem Ï^'J
^^

gezonden was , welken brief hy zyn
Hoogheid ook ter hand flelde , daar by
voegende, dat deze Heer lall had , om
nader met zyn Hoogheid over alles te

fpreken.

Hier op belafttc hen die vorft, dat zy
op dezen avond by hen zouden willen

verfchynen
,
gelyk zy deden.

Zy gaven zyn Hoogheid te kennen,
hoe de Heer Matelief vriendelyk , uit

naam des konings van Djohor, vcrzogt,

dat zyn Hoogheid doch geen ryft na

Malacka geliefde te zenden , om de Por-

tu-
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1607. tugeezen, onze vyanden , te fpyzigen.

Hy vraagde hen daar op , of zy voorge-

nomen hadden , met den oorlog tegen de

Portugeezen voort te vaaren, zoo neen,

zouden zy hem by de Portugeezen zeer

gehaat maakcn , en hem een gevaarlyken

vyand op den hals haaien, daarhy anders

beft keurde, zyn land voor alle vreemde

Natiën open te zetten, en geen zyde te

kiezen.

Egter bragten zy het by dezen vorft

zoo verre, dat hy hen beloofde, van dit

jaar geen ryft na Malacka te zullen zen-

den ,
gelyk hy dit aanftonts over al in

Zyn land verbieden liet.

Naderhand is ons egter het tegendeel

gebleken , en men ontdekte klaar , dat

. hy dit wel beloofd , doch niet gemeend
had, dat de Macaffaarcn , zoo wel, als

de allergrootfte veinzers van Staat , we-
ten te doen , en daar in den beften

Italiaan niet behoeven te wyken.
Zy quamen , volgens 's konings nader

laft, den 17**^" dito weder voor hem, en

wierden deftig met fpyze en drank , op
' zyn Macaftaars , van hem onthaalt.

Hy zeide hen toen ook , dat hy de

Spaanjaarden , die met een fchcepken van

Ternate na Malacka wilden , en die op
de eilanden ontrent Boeton 't zelve ver-

looren hadden , voor hunne komft in zyne
bcfcherming genomen, en aan de zelve,

op hun verzoek , een praauw gefchonkcn

,

en dierhalven aan hen te verzoeken had

,

dat zy doch hen op zyn rheede niet quaa-

lyk handelen , nog 't reet der zelve

fchenden, of zyn koninklyk woord niet

breken wilden , welk billyk verzoek zy

hem geerne inwilligden.

Hetvuilfte, dat dezeHeeren hier ont-

dekten , was , dat onze koopman hier

niet alleen met deze Spanjaarden , onze

vyanden , heulde ,
( hoewel hy nu , by

't aanwezen der Heeren VHeremite en

'van Solt , hen verboden had , aan zyn

huis te komen ) maar zich ook zeer on-
trouw en leugenagtig in 't werk van zyne
bediening gedroeg.

Den ip^" en lo'^^" dito hebben deze

Heeren 38 bahar Foelie , door dezen

koopman hier ingekogt, gelaaden, ge-

vende te gelyk , volgens laft van de Heer
Matdief ^ zyne rekening aan de Heer
VHeremite over , die , (choon hy in de

zelve over al zynen bedricgelykcn handel

klaar ontdekte , egter den Heer man Solt

verzogt , hem in 't nazien van deze bedrie-

gelyke rekening te willen behulpzaam
zyn,dewyl hy dezen koopman op zeer veel

leugens betrapte, om welke te beter na
te Ipeuren , zy te zamen befloten , dat de
W^&x van Solt een togt landwaart in doen
Zou na eenige koningen , op welke hy hen
gewezen , en die hy hen wysgemaakt
had, dat hem nog veel fchuldig waren.

Daar op dan is de Heer van Solt 's na- kSo;.

middags , van Jacques de Mulder en
Jacob JanszUn verzeld , landewaart in

gereden, daar zy 's avonds eerft aanqua-
men, en daar hy hen op eenige fchulden
van zeer weinig belang gewezen had ; zy
fliepen daar dien nacht , eyfchende van
eenige Portugeezen het geld , als mede
de ryft en foelie, die hy hen, tegen zy-
nen eed, geleverd had.

Den 13'*=" dito vertrokken zy na ver-

fcheide Inlandze koningen , te weten,
die van Cangila, Roepo, en Mangalyn
(plaiitzen, die ik hier niet kenne , en
dierhalven zekerlyk verkeert opgegeven
zyn) doch dezelve zeiden , dat zy den
koopman niets fchuldig waaren , en by
aldien het volk in zich zelven niet goed-
aardig en deugdzaam geweeft was, zou-
den zy zonder gevaar hier niet van daan
geraakt zyn, te meer, dewyl deze ko-
ningen niet wiften , wat dit zeggen wilde

,

dat men hen quam maanen over een ver-

digte fchuld, oordeelende, dat hier wel
iet anders , tot nadeel van hun land,

onder verborgen kon zyn.

Tegen den donkeren avond quamen zy
in Samboepo ,' daar zy weder hunne nacht-
ruft namen.

Daags 'er aan maanden zy hier ook alle

de fchulden in, die zy al mede niet half

zoo veel, als zy van den koopman opge-
geven waren , bevonden te zyn.

Hy quam den 14**^° dito weer in Tello,
gaf aan de Heer l Heremite een net berigt

van zyne verrigting op dezen togt , en
fielden die net in gefchrift , doende ver-
der den koopman dit alles onderteekenen

,

en hy wiert daar op als een bedrieger na
boord gebragt , om hem na 't vaderland

te zenden , alwaar hy zyn doen zou
moeten verantwoorden.

Ook wiert toen dit comptoir , tot
't Comp-

groote droefheid des konings ,
geligt , toir hier

zonder hier een ander in zyn plaats teêel'gt-

leggen , alzoo zy zeer befchaamt over

'tgcdrag van dezen koopman waren. Zy r

beloofden egter aan dezen koning , dat de
Heer Matelief ten eerften een ander-koop-
man in plaats van dezen zenden zoude.

's Namiddags ontbood deze vorft hen
weer , onthaalde hen zeer wel , en bad
hen andermaal , dat zy zyn land doch niet

verlaaten , maar voortgaan wilden om
hier te handelen , alzoo hy Foelie van
Banda ontbieden , en die alleen aan hen
leveren zou.

Daar op zyn zy den zf***» dito van
Tello na boord gevaaren, daar zy tegen

den middag aanquamen , hebben te;i z
uuren hunne ankers geligt , en zyn dus

na Greflic voortgezeiit.

Dit Macaftar iiad de Heer Matelief in

Juni dezes jaars ook ah de fpyskamer van

Malacka befchreven , raadende de onzen
ver-
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ï6iS. verder, omBanda met 5 fchepen en 200

man voor den MacaiHiar in te nemen,
mits dat daar niemant, dan wy, fpece-

ryen zouden mogen laden j en dat wy
hem alle de zelve tegen een vafte prys

zouden afnemen.

Den ]o^^" Auguftus liep het fchip de
fwartc Leeuw, van Amboina na Bantam
vertrokken zvnde,op MacafTarom ryftaan.

In December ging 't fchip Gelderland

na Macaffar ook om ryll , om met een

;

gedeelte van dien Amboina te fpyzigen,

en het verdere in Ternate te brengen.

Of wy nu in dezen tufTchen-tyd weer
een comptoir hier opgcregc hebben , weet
ik niet ; doch 't fchynt my als een zekere

zaak , dat zulks gcfchied is , alzoo de

bedriegelyke koning van Macaflar al ons

1 'tiaiir
^°^'^ ^^'^'^ '" 't jaar 1618. heett doen dood-

1Ó18. óns^^^"» en onze Logie afloopenj weshal-'

volk hier ven aan den bevelhebber Jreat Maarteiis-
reimoord zoofi toen ook laft gegeven is , om met

3 fchepen , na de Ooft gaande , ten eer-

ften opMacafliir aan te loopen, en deze

moord te wreeken.
In dit zelve jaar den i ^^"^ December

fchreven de Heeren xvii"^", dat 't fchip

den Orizont uit Denemarken na Indien

gezeik , en dat het voornemen was 'er in

't korte nog 4 te laaten volgen ; Waar-
fchynelyk , om hun comptoir hier , en
elders , daar mede te verfterken.

Laurens
^" '^J^^ lölo. is in de maand April of

nèial M^y *^^ Heer Oud - opperlandvoogt van

jóichier. Indien , Laurens Reaal, hier by den koning
weer aangeweeft , zonder dat my blykt

,

dat 'er iet vyandelyks voorgevallen is.

't Comp- In 't jaar 16Z3. gaven de Heeren xvii""
loir weer laft dit comptoir te ligten , zoo dat wy
geligt. jQgj^ alweder eenige bedienden, die hier

lagen, gehad hebben.

I'S-» de
In 'tjaar i62f. den io'l«" Augufti wiert

Heer van '^^ Heer Oud - landvoogt van Amboina

,

Spcult Herman -van Speiilt , zeer wel van den ko-
liief' ning van MacalHir ontfingcn.

Enselfche
^" "^'^ Zelve jaar den 18*^^" September

en Deen- hadden de Engclzen hierook een comptoir
fche Lo en haar Opperhoofd was toen ecnen Mr.
gienhier.^yg^^.

De Logie der Engclzen heeft maar
een musquetfchoot Benoorden 't kafteel

Oedjong Pandang geftaan.

T617. In 't jaar 1617. ontdekte men, dat 'er
Aandag tuflchen dezen koning en den koning van

1 idore een aanflag tegen ons was.

In 't jaar i(5}2. den f*'" Maart verfcheen

Caan hkr
'^'^^ ^^ °"^^ Gezant de Heer Antoni Caan,

Gezant op welken tyd de Dcenen, hier mede een

1631. comptoir en Logie hadden
,

gclyk zich
alhier van wegen den koning van Dene-
marken de Heer Roeland Carpe (die in

't jaar löi^. al op den 14'''=" Oörober by
de NafTauze vloot verfcheen ) als Generaal
enOverftevan zyne Natie met 2 fchepen
onthielt.

UI. DtEt.

Het was te dier tyd tuflchen ons en de 1(531,'

Mucalïïiurcn , wegens den hr.ndel der Na-
gelen in Amboina, niet helder.

Na dat deze Gezant al zyn gcfchut
geloft had , de witte\'lag liet waajcn , en
na dat hy een uur op de reede geweeft
was } quamen 'er 2 Princen , en ó of 7
Hovelingen, met een gefchenk aan boord

,

om hem te verwelkomen.
Zy wierden van zyn Ed. zeer wel ont-

haalt, waar op hy tegen den avond met
8 perfoonen na land voer , laatende de
gemelde Princen zoo lang als gyzelaars
aan boord.

Zoo ras hy aari land quam , wierd zyn
Ed. zeer beleeft van den voornoemden
Heer Carpe onthaalt, gelyk onze 40 ge-
vangenen uit Macao , en 2 uit Malacka

,

zoo lang in de Dcenfche Logie gewcelb
waren, om hier nu aan zynEd., na een
gevankenis van i f maanden , die zy in
China in ketenen uitgeftaan hadden , ovcr-
gelevert , en in vryheid volgens 't ge-
maakt verdrag geftelt te wórden.
N og dien zelven avond wiert zyn Ed. in

's konings paleis gebragt , dat een fchoon
groot , byzonder konftig gefneden en
't geen verguld gebouw van hout was^
heerlyk op 46 hooge pilaarcn ftont , die
wel 3 vadem hoog waren.

Hy vont den koning op een zeer kofte-
lyke mat, met 2 of 3 Huweele Icunkuffens

agter zich , zitten , zynde van ettelyke

honderd perfoonen verzeld , ten deele

hovelingen, ten deele dienaars, doch alle

Jnet krilfen op zyde, welker geveften of
handvatten zommige van goud , andejc
van ivoir, en zommige zeer konftig ge-
fiieden, of gewrogt waren. Ook zaten
'er 20 of 22 van zyne bywyven naaft hem

,

die niet anders deden ^ dan hem geduurig
tabak en pinang te geven.

Zy zaten alle , als de fnyders met de bee-
nen onder 't lyf, op een vloer van gefpletene

bamboezen, diedoorlugcig was, zoo dat

'er geen vuiligheid op kon blyven leggen.

De koning, een dik fwaarlyvig man, „ .

f8 of 60 jaaren oud , en glad van baard
, ^^^^g be-

was van verwe tuflchen 't geel en fchreven.

bruin, hebbende niets, dan een met goud
doorwrogc kleedjcn om zyn beneden-

lyf, terwyl zyn bovenlyf bloot, en zyn
hoofd mee een wit mutsje bcJekt was.

Ook was hy zeer vriendclyk en minzaam
van taal , zoo tegen den Heer Caan , en den
Heer Carpe , als tegen anderen die daar

tegenwoordig waren ; en zy wierden met
tabak, pinang

j
jonge klappusnooten,

enz. onthaalt.

Na dat hy met den koning over deze

en gene zaaken gefproken , en daags 'er

aan onze gevangenen man tegen man te-

gen die der Portugcezcn , die onder ons

waren , uitgevv^ilfcld had , is hy hier van

daan na 'teiland Boeton gezeik.

T Dac
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jHafyy

In 'tjaar

^ TDat de koning van MacalTar veel

plaatzen van den koning van Ternate op

Celebes verovert, en in 't jaar 11534. in-

genomen heeft , hebben \vy onder dat

jaar in de ftoffc van Ternate al getoont.

In 't laat II van 'tiaariö^f., of in 'tbe-

1636. de gin van 'tiaar 167,6. was onze koopman
Koop- -va» Fliet hier met 4 ot f Nederlanders
nian van Jq^^ de Macaflaaren gekriil, en in ftiik-

veSi'dken gehakt , en op Boeton was de on-

derbevclhebber Steven Barcntszoon met 4
of f Hollanders doodgellagen , dat door

den bevelhebber Pool aan eenige Boeton-

dcrs , die in zyn fchip door zekere liil

gelokt waren , en die hy van gelyken

dcde ombrengen , ten deele gewroken

wiert. ' -

'

In -t i^f 'i6?7. maakte de Heer üi^w

Diemeyi met dezen koning weer een nieuw

verbond.

'tJaar daar aan verfcheen in Banda voor

den Heer Opperlandvoogt van Dieme» ,

het Engels Hoofd op MacafTïu- , Mr. John

JHunter , om Foclo Rhun weer in bezit

te nemen •, een klaar teeken , dat zy toen

nog een Logie op Cclebes hadden.

Ontrent dezen tyd regeerde iiier een

magcig Koning, die niet lang bevoorens
Koning
Som-
bangko's

-^jg landen van Mandar en Maros had zoe-

jgj^p'll^ken te veroveren j doch hy wiert daar in

ilood. -door een wondcrlyk voorval verhindert.

Al zync wyyen en fraaje byzittcn hem

géén genoegen hebbende konnrèn"gc\'étT|

om zyn vuile en verkeerde luiten te ma-

tigen, zoo had hy tot zyn ongeluk zyn

oog op een van de wyven zyner Hove-=

lingen laaten vallen , en de zelve ook' n.i

zynhoflaaten voeren. Haar mian, dnó-

delyk hier o\^er geraakt , en maar gele-

genheid zoekende , om zich aan den ko-

ning te wreeken , kreeg daar toe de

fchoonile , die hy wenfchen kon , alzoo

de koning met zyn nieuwe mcefteres, die

hy eenig byzonder vermaak wilde aan-

doen , ergens ftont uit villchen te gaan.

Deze gehoonde man , zich behendig

onder de gedaante van een roejer , of

fchepper , mede in dat vaartuig begeven

hebbende , mm , zoo ras zy wat van

land waren , zyn llag zeer wel waar,

ging in de tent , en ibk hem met z:'ync

verborgene kris met f o^ 6 Heken onder

de voet, en fprong toen in zee, zonder

dat men hem gekregen, of oit meer van

hem gehoort heeft > doch zyn ganfch

gellagc , en alle zyne naaftbellaanden

,

wierden hier over in ziedend water elen-

dig aan haar einde gebragc , om anderen

een aUchrikvan zulkcn kon ings - moord
te geven.

Hy liet twee zoonen na , Craift Som- Koning

banzko, en Crain Mabella^ van welke de ^o'":

prins Sombangko^ nu 2i jaaren oud, op
^^^ ^y„

zyns vaders throon llccg dood'

Het



1646.

Z A A
Het eerfte dat hy dede , was , dat hy

die van Mandar , de Boegineezen , en

meer andere Celebize volkeren, aan zyne

heerfchappy onderwierp. Hy had op

den zelven tyd ook de Toradjers wel

konnen overwinnen ( volkeren byna on-

der den Evenaar gelegen) doch vermits

hy zich , even als zyn vader , te veel aan

zyne welluilen met zyne wyven overgaf,

bleef dit agter weeg.

Hy is in 'tjaar i6fz. of lófj. overle-

den , en 7yn zoon HaJJ'anoddin , tegens

de gewoonte , in zyn plaats gekomen,
alzoo anders zyn bioeder Crain Mabella

hem moeft gevolgt hebben.

Onder koning Sombangko heeft van

1646. van '^egen onze Maatfchappy de opperkoop-

Suydwyk man , Johan van Suydwyk , hier als Hoofd
hier. gelegen, die in 'tjaar 1646. in Amboina

verfchenen is.

In 't jaar löfi. heeft hier ook eenen

2.^"^^. EvertBuys^ koopman, als ons Hoofd tot

1651.
'

Iöf4. gelegen ; doch na dien tyd heb-

ben wy met de Macaflaaren , voorna-

melyk in Amboina , in koning Sombangko"

s

tyd ', en onder den prins Patinggaloan

als Ryksbertierder alhier , veel moeite

gehad, gelyk in 'tbreede onder de ftofFe

van Amboina getoont is, een fpel, dat

Hafla- na koning Sombangko"s tyd van den ko-
noddien ning Hajfanoddien vervolgt is , die ver-

'V^^T ^<^h^''^^ vlooten na Boero , onder zyne

mnl' veldheeren Dain Boekcan, en Crain Boe-

tatoeha , tot hulp van den trouwloozen

Madjira , en van de afvallige Hitoeëzen

in Amboina, gezonden heeft.

De grootlle beftierder van alle deze

zaaken was de prins Patinggaloan , een

vorft , die in verfcheide taaien , en zelf

in de Latynfche, zeer ervaren was. Hy
bad ook kennis van veel konllen , en van

't behandelen der Globen ,
gelyk de

Heeren Bewindhebberen hem een heer-

lyke aardkloot van koper gezonden heb-

ben > waar op de Heer 'Joofl van den Fondd

( hem Pantagoule noemende ) dit gedicht

,

pag. f82. in zyn Mengeldichten te zien,

gemaakt heeft:

Tot eer van Hollands ivaterleeww

Herfchept de kunft de kopere eeu-wi' ,

Een ronde daar een kloeke vrouw ,

Een Pallas , wel in [pinnen zou.

Dien Jardkloot zend 't Oojlindifch huis

Den grooten P/iNTAGouLE t'huis
,

PFiens aldoorfnuffelende brein ,

Een ganfche wereld valt te klein.

Men wenfche dat zyn fcepter wajf' ,

Bereyke d'eenc en d'andere as.

En eer het fiyten van de tyd

Dit koper dan ons vriendfchap Jlyt*

.

Alle deze voor ons langer ondragelyke
bedryven van den koning van Macaflar

fchenen onder den nieuwen koning Has-
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famddin, en voor al na de dood van den 16^4.

fchranderen prins Patinggaloan (die aan
een quaade keel den 17''^" September i6f4. Prins Pa-

overleden was, en met welken wy over j^"^'^**'

2 fchepen van Don Francisco Viera de Fi- i,ol\
gtiereda , door ons genomen , doch daar 1Ó5.}.

hy en de koning mede deel in hadden
^

groote moeite hadden gekregen) een einde
te zullen nemen

,
gelyk 'er ook eindelyk

in 't jaar ióf(5. een Vrede, by den Heer
Gezant J-Villem van der Beek , Buiten- ^^S^^

gemeen Raad van Indien , en oud Land- ^l^^^
voogt van Amboina, met den koning van
Macaflar aangegaan , op quam te volgen

,
hoewel zy voor den JVIacaiïaar vee? te
voordeelig , en ganfch niet van de fmaak
van den veldheer deFlamiug in Amboina,
was, temeer, alzoo men toegeftaan had

,

hem alle zyne gevangens, in een tyd, dat
wy in Amboina , en elders , over hem
zegepraalden , weder over te leveren.

C^ok wiert dit zoo quaalyk genomen,
dat hy daar op van zyne bedieningen (zoo
niet beter wete) van Buitengemeen Raad
en Majoor afgezet wiert.

Ook was aan de MacafTaaren by deze
Vrede het vaaren op de eilanden van Go-
ram, Ceram-Laoet, enCeram (daar eg-
ter zoo veel aan gelegen lag) niet eens
verboden, gelyk 'er kort na de getroffene

vrede, 2 JVlacaflaarze welgemande vaar-

tuigen op Ceram - Laoet overgekomen
waren , waar over men hem nu niet aan-

fpreken , nog dit verbieden kon.

Aldus was deze vrede dan maar een
goede dekmantel, om ons nu veel meer,
dan bevoorens , te plagen

,
gelyk hy zulks

niet naliet , daar hy maar eenigzins kon

,

dat eindelyk zoo hoog liep , dat wy de
trouwlooze behandelingen van dezen
trotzen en hoogmoedigen vorft niet lan-

ger konnende, nog willende dulden , haar

Edelheden op Batavia goedvonden dezen .

oorlogszugtigen koning eens door de wa-
penen tot reden te brengen.

Zy zonden dierhalven , om geen fchyn Toeté-
ter wereld van dezen toeleg te geven , een reidzelen

fraaje vloot in der llilte na Amboina , van ons

om aldaar by den anderen te verzamelen, |^" ^9^*

en dan hunnen aanflag tegen Macaflar in

't werk te itellen.

Na dat nu alles hier toe gdfchikt was,

vond men in Amboina goed , in alle de

geweiten , en op alle des zelfi buiten-

comptoiren, een algemeenen en plegte-

lyken Vaft- en Bededag te houden j oni

oen zegen des Heeren over deze onder-

neming op het ootmoedigfte af te bidden.

Daar na wierden de Heeren johan vaH

Dam^ tn Johan Truytman als Opperhoof-

den van deze vloot , door de Heer Jacob

Huflaart, Landvoogc alhier, voorgeftelt,

waar aan zy alle onder eede verbonden,

en waar tu alle ftukken van de vefting

VidoriA in 'trend afgefchourn wierden.

T 1. Als
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boina.

16Ö0. Als nu alles dus verre klmr gemaakt en

vder na zvn boord gcordonneert was,

liepen de g'edagtcn van deze en gene her-

waarts en derwaarts , overwegende waar

na toe doch \vel den toeleg zoude mogen
wezen, en wie het zou mogen gelden.

Zommige fpraken van Solor enTimor,
en van de Portugeezen aldaar, te meer,

alzoo 't fchip Arnemuiden derwaarts voor

af gezonden wiert, hoewel dit maar dien-

de, om ben, als onze vrienden, tcwaar-

fchouwen, datwy hen niet meinden, en

dat zy dierhalven niets te vreezen had-

den.

De vloot Men verliet daar op in Mey 1660. het

vertrekt eiland Amboina , en de Opperhoofden
uit Am- vertrokken van daar met een vloot van

zt fchepen,
3
galjoots, en 8 chalocpen,

of in 't geheel 33 zeilen ilerk , waar op

24 vaandels blanke koppen, tot fo yder,

en 400 koppen van de Inlanders , meelt

Amboineczen, waren, alle welke met het

verdere fcheepsvolk ontrent zjoo man
uitmaakten.

Men fchokte met de zelve voorby het

hemelhoog gebergte van Boero , en meer
andere eilanden, voort, totdat men het

klein eilandje Batatarra , en daar na de

hooge bergen van de eilanden Lombatte
enSerbite, in 't oog kreeg, alwaar nu de

Opperhoofden geraadcn vonden, aan de

verdere fcheepshoofden , kennis te geven,

waar na toe de togt aangelegt , en dat

het op Macafl'ar gemunt was, doch dat

men de vloot eerit eenige dagen aan de

eilanden Serbite en Solor zou laatcn ver-

verfchen , om dan na Maca(T;u- over te

ftcken, een taal, die zommige bevreesde

volkeren in deze vloot wonderlyk in de
ooren klonk , zoo dat zy wel wenfchten
in Amboina gebleven te zvn.

Men liep tuflchcn Lombatte en Serbite

met een holle zee, en een iterke llroom.

voorby den brandendcn hoogen berg op 166a.

'tccrl\e eiland, door de engte van Lom-
batte henen, tot dat de vloot, niet zon-
der gevaar , ulzoo de grond niet heel

goed was , voor 't eiland' Solor ten anker
quam, alwaar men de koningin van So-
lor , met een groot getal van haare Groe-
ten , onder 't gerammel van een groot
getal van Gongen en Tifa's , aan boord
kreeg, ter eerc van wclU 'er v/akker ge-
fchoten wierd.

Zy verRogt , dat men wilde aaohouden „
met haar in vrede envriendichap te leven, nincin
en dat men weer een velbng op ha u- land vanSolors

bouwen wilde, om haar tegen de Portu- verzoek,

geezen, liaare en onze vyandcn, te be-
Ichermen.

Men zei haar dit toe , met verdere be-

loften , dat men , na den MacafTiar be-

teugelt te hebben, hier weer met eenige

fchepen komen zoude, om de Portugee-

zen op Timor ook te bezoeken ; waar
op die verheugde Vorllin met haare ma-
gere Edellieden zeer vergenoegt na land

vertrok.

Men vond deze ankerplaats zoo gevaar-

lyk, dat men bell keurde 'tanker te lig-

tcn , en na de overwal van 't ciLmd Ser-

bite over te Heken , alwaar zy digt by
land ten anker quamen , mcinende hitr

verfch water te vinden , doch vergeefs j

en moeften van daar naLamhalc's engte,

tulTchcn Solor en Serbite, verzeilen, en
daar ten anker komen, daar zy aan 't laatlte

eiland een fchoonc rivier vonden , niet

verre van 't vlek Lamhale in zee itorten-

de j doch mogten van de fchepen niet

aan land komen, hoewel de Soloreezen,

en eenige andere Eilanders gelegenheid

genoeg gaven , om allerlei ververfching

voor germgc beuzelingen en fnuifteryen

tot hun volkomen genoegen in te

ruilen.

DERDE HOOFDSTUK.
DE vloot zeilt na Macadar. De twee Opperhoofden hopen voor uit. Hun bertgt.

Zy tajlcn 6 Portugeefche fchepen aan. En vcrfiaan de zelve. Za.ikcn., toen voor-

gevallen. De onzen veroveren rleveJlingVannzkoke. De Macajfaaren op de vlugt gedre-

ven., en een groot deelvan de ftadt verbrand. Gtzznttn van den konlngverzoeken fliljlant

van wapenen. Die hen geweigert , doch eindelyk toegejlaan word. Gezant , maar monde-

linge laft hebbende , wort te rug gezonden. Portugees J'Mp aan flrand grjaagt. De Ma-
cafiaaren geven eenige gevangenen over. De Heeren Truytman na Bima , en s'an Dam na,

Batavia. Op Batavia in Augujlui de Vrede getroffen. In ''tjaar 1 66^. fchendig va-brokcn.

0«j- Opperhoofd 'z;/«^/ «.-z Batavia, /l/e/ Radja Palacka »W^. Deszelfs gevallen. Zyn
vlugt na Jïocton. De koning van MacafTar beoorlogt Boecon. En brengt het tot het

uiterjle. De Heer Speelman yerjlaat de Macaflaaren.

De vloot

zeild na

Macafi'ar.N'
A dat nu de ganfchc vloot zich

van gennegzaame ververfching,

drinkwater, en 't verdeiT noo-
dige , wel voorzien had , vertrok dezelve

den zSf^f" Mey van hier , zeilende weer
tuflchcn de engte van Lommahale en

Lombatte, voorby dcnLombatzen vuur-

berg , door , tot dat zy in de ruime zee

ge-
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1Ó60. gekomen zynde , met 34 zeilen langs

't eiland Ende na Ntacallar voortzeilden.

Na dat de vloot ontrent 't eiland Cele-

Opper^^"^ bes gekomen was , wiert in den Vloots-

hootUen }"J»ad belloten , dat de Hceren van Dam
loopen en Truytman met 1 fchepen , de Mars en
•voor uit. Breukelen , na Macaflar voor uit loopen

,

^n een proeve nemen zouden , of door

minnelyke verzoeken deze hardnekkige

vorft nu nog niet tot reden te brengen,

cn met hem een vi-ede zou te miukenzyn,
waar op men zich wat vafter , dan op
alle de voorige vrede - verbonden , zou
konnen verlaaten ; en terwyl zy dit on-

derdaan zouden, zou de vloot nog twee
dagen over en weder blyven zeilen.

Nadat men dit in 't werk geftelt had,
liep de vloot by Tanahkeke ten anker,

om zich volkomen flagvaardig te maaken

,

en ten eerften de vellingen derMacallaa-
rcn met een dapperen moed aan te taften.

Terwyl onze vloot hier nog lag , za-

gen zy den ic^^" Juni van verre een Ma-
caflliars vaartuig in 't verfchiet , 't geen
zy dagten dat hen de blyde tyding van

een aangenaame vrede brengen , en van
alle volgende moeite verloflèn zoude;

doch na dat deze gallen de vloot ter de-

gen bezien en verfpied hadden , zeilden

zy te rug. ÜndertufTchen zag men de z

voor uit geloopenc fchepen iMars en Breu-

kelen te rug komen, die moeite hadden

om by de vloot te geraaken, weshalven

men beft keurde digt by hen te komen
ankeren.

Zy bragten tot berigt , dat zy op de

reede van Macaflar 6 Portugeefche fche-

pen voor der zelver verblyfplaats , zeer

ryk geladen nu pas van Macao gekomen

,

hadden zien leggen, die voornemens wa-
ren ten eerften na Goa te vertrekken

;

maar om hen de pas daar toe af te fny-

den , vond men goed , aan de Macaflaa-

ren , by 't aantallen van deze Portugeezen

in 'tgezigt, en onJer den rook van hun
kafteelen, eens blyken van onze dapper-

heid te geven , en hen te toonen , dat wy
200 zeer niet te vcragten waren , als hen

de Portugeezen , met ons voor bloode

zeerooveis, en een volk zonder Prins, of

Regcering te fchelden , hadden wys ge-

maakt.

Zy taften M<^" wagttc niet langer als den mor-
6 Portu- gen daar aan , en tailte hen , na 't uit-
geefche itortcn van een zeer ernilig gebed tot

ajn/ God , om zynen zegen over deze onze

onderneming , met het aanbreken van den
dag door 2 fchepen met de uiterlle dap-

perheid aan , begroetende hen eerft met
een volle laag.

De Portugeezen , die mede op hun
hopc'c waren , en hier voor wel gevreell

hadden, deden in 't eerft geen kleine te-

genftant ; maar verbaaft ftond de koning
van Macaflar, als hy deze ó Portugeefchc

Hun be-

ligt.

fchepen door z Holkndfche ( een zeer on- 16Ö0.

gelyk getal, en dat na 't werk van geen ''^'"~'"

bloodaards
, gelyk zy altyd voorgegeven

hadden
, geleek ) terwyl de ganfche vloot

dit fpel maar aanzag , zoodanig zag ha-
venen , dat zy niet wiften , waar zy zich
keeren of wenden zouden , uit al het
welke hem nu te laat bleek, dat hy zich
veel te onvoorzigtig door deze Portugeeze
fnorkerycn had laaten misleiden , en dat
het hem in 't korte wel berouwen mpgt,
dat hy de vrede , hem zoo edelmoedig 3r,wjV

van de Hollanders aangeboden , niet aan- ' ''->!';*'f

genomen had. .^^^^
Terwyl dit de koning met zync hove- "t-f

lingen van zyne veiling, benevens een
Ichaar van duizenden Macaflaaien , die

't ftrand veivulden , aanzag, fpronk tot

hunne uiterlle ontlleltenis de Portugee-
fchc zeevoogt met al zyn volk aan dui-

zend fpaanderen in de lugt , by ongeluk
een fchoot, of eenigvuur, in zyn kruit-

kamer , die in vollen brand geraakte,

gekregen hebbende. Hier door geraak-
ten ook nog 1 andere van hunne fchepen
in brand , die tot aan 't water verteer-

den , hoewel 't meefte volk , na de wal
fwemmende, zich zelven borg.

Twee andere fchepen wierden door^-j,
^^^^

onzei tegen ftrand gejaagt, en 'tlaatfte,fi,un

nojlra Seignora di Rcmedio genaam t, maar deielve.

die wel een flegt remedie betooijde te zyn

,

wiert door de fluit Breukelen aan boord
geklampt , en in aller gezigt verovert,

en voortaan de Hollandze remedie ge-

naamt. Men vond 'er veel zyde ftofFcn

,

Sandelhout, en veclChinecze waaren in.

!
Men had ook veel Portugeezen gevan-

gen bekomen j doch men gaf hen vry-

hcid , om weer na land te gaan , en daar

te verhaalen , dat dit maar een voorfpel

was , en dat het nu eerft rcgt de Ma-
cafliiaren , daar zy cigcntlyk om gekomen
waren , gelden , en dat men hen eens

leeren zou , wat ondeifcheid 'er was tus-

fchen 't fnorken der Portugeezen , en
tulfchen de dapperheid der Batavieren,

die zy nog niet regt kenden.

Alle de fchaade , by de onzen in die

gcvegt bekomen , beftont in 4 dooden

,

en 8 gewonden ; maar 't fcheelde weinig,

of onze zeevoogt was met denPortugec-

fchen in de lugt gelprongcn, van voor-

nemen geweeft zynde , om hem aan boord

te klampen , waar door hy vry digt by
hemgenadert, en in groot gevaar geraakt

was.

Het verlies der Portugeezen hield men
voor ons wel verborgen > maar het is ligc

te denken , dat zy veel dooden , en niet

minder gewonden hadden j zoo dat zy

niet in ftaat waren , o.n den bcnarden

Macafl^iarzen koning eenige hulp toe te

brengen.

Het was daar in de veftingcn, en inde

T 3
lladt,
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Verdere

zaaken

,

toen

voorge-

vallen.

jggQ,' -'^^ftadt , alles in roeren, en duizenden van

Macaflliaren, die dit gevegt aanfchouwt

hadden , en nu als de mieren door mal-

kanderen liepen , willen niet waar zy zich

van benaautheid keeren of wenden zou-

den , tcrw\ 1 zy van hunne opperhoofden

,

en de heefchgefchreeuwde MacalTIiarze

princen
,

yder tot hun vaandel geroepen

wierden , om mede aan dien doodendans

te geraaken.

De oever weergalmde van 't ge-

fchreeuw der menfchen , en van 't geram-

mel der Gongen en oorlogstrommels, die

een vry naaren toon alomme lloegen j en

men zag eindelyk van de veilingen der

MacalTaaren de bloedvlaggen opllecken

,

waar uit menmoell afnemen, dat zy ge-

negen waren zich dapper te verdedigen,

en niet ongewroken te fterven.

Daags 'er aan befloot men den vyand

,

zonder tyd te geven, weder aan te tallen,

waar op de vloot
, ^f zeilen llerk , op

den MacalTaar aanftonts los ging, hoewel

zy 't ongeluk had , dat het ilil wiertj

doch tegen de middag weder een fraai

koeltje bekomende , waar op zy toen al

kanonneerende en weder met fchroot la-

dende , al zagtkens na de wal fchokten

,

'cgeen in den vyand geen kleine verfla-

genheid veroorzaakte.

Niet lang daar na quam 'er een vaar-

tuig met een vredevaan aan boord, met
eenige Edelen, in lall hebbende, om de

Opperhoofden dezer vloot uit 's konings

naam na de reden van hunne komft ontrent

zyn land te vragen. Zy willen die zeer

wel } doch zogten de onzen maar op te

houden; die, veel tewys daar toe, hen

maar kort en goed befcheid gaven , en

zeiden om geen andere reden daai' geko-

men te zyn , als om den trouwloozen ko-

ning van Macaflar eens te degen over alle

zyne aan ons bewezene trouwloosheden

te ilralFen , en om hem te leeren , dat

wy zulken blooden volk niet waren , als

hy zich van de lathartige Portugeezen

had laatenwys maaken; maar dat wy, al

te lang en te veel van hem getergt zyn-

de , nem nu eens regt toonen zouden
,

wat voor een foort van volk de Hollan-

ders waren.

Met deze bedroefde tyding keerden zy

weder na land , en bragten hunnen benar-

den vorft , die gemcint had door zyne

lifligevleyeryen ons nog altyd wel tot de

vrede te zullen brengen , in een vry jam-

mcrlyken Haat , alzoo hy nu wel te ge-

moet zag, dat 'er geen middel was, om
dit gruwelyk onweder te konnen ontgaan

,

veel minder, om zulken magt van volk,

en fchcpen te wederHaan.
Den II"*'" Juni by de eerde velling der

MacafHiaren ten anker gekomen zynde,
bleven zydaar, alzoo 'tÜilwas, leggen,

zonder aan wedcrzyden eenen kanonfchoot

te doen ; doch wat na 9 uuren 's morgens j^fa'
rukten 1 1 der kloekfte fchcpen de ankers

uit de grond , fchooten wakker eerfl op
de velling Pannakoke , loopende zoo al

verder na de veiling Samboepo , ora
't gros der MacafTIiaren daar na toe te

lokken, en op diewyze door een krygs-
lill Pannakoke door een troep volks van
ons te doen vcrraüchen.

Hier was nu 't blad wonderlyk omge-
keert, daar de Hollanders dat zelve kallccl

,

voor 't welke zy zoo menigmaal geilre-

ken hadden , om Crain Crongron
, prins

van de veiling GrelTlc , den grootilen aan-
hitzervan den koning tegen ons, te eer-

bieden , nu zoo dapper dorflen aantallen

,

en de volle laag aan 't zelve geven.

Na dat 'er zulke groote bbauwe boo-
nen vlogenjCn zy ze langs 't (Irand hoorden
balderen, zag men van alle die duizenden
menfchen , daar 't Hrand bevoorens van
krioelde , 'er nu geen een j maar aan-
ll(jnrs wierden wy uit hunne vellingen

mede dapper, doch inde hooge lugt, be-
antwoord , alzoo al hun gcfchut fcheen
gellelt te zyn, om de vogels in de lugt,
en niet om menfchen te fchieten. Wy
liepen eindelyk de bogt in , befchoten de
Itadt met ernll , en hielpen daar alles

wakker in roeren.

Na dat nu de onzen ondertulTchen tot

voor de veiling Samboepo genadert wa-
ren , brandden zyn met haar 1 1 fchepen

gelykerhand met zulken geweld daar op
los , dat alles in die velling daverde en
dreunde.

Zy gaven hier op weder goed antwoord ,

te meer, alzoo de Portugeezen hun oord
verlaaten , en zich by den konmg tot hulp
in de velling begeven hadden , waar door
zy onze ichepcn al zeer groote fchade

met huune Iwaare kogels van 18 en 24
pond toebragten.

Een van 's konings lieffte wyven was
met een fwaare kogel, alszy nevens hem
zat , in flarden gefchoten , zoo dat hem
het ingewand om de ooren gevlogen wasj
door al welke belemmeringen deze vorft,

half raadeloos geworden , ordre gegeven
had, dat eenig volk , dat in de veiling

Pannakoke lag , daar uit trekken , en

fpoedigtotzyn hulp na die van S;unboepo

komen zoude.

Dit wiert volgens 's konings lafl in

't werk gellelt, temeer, omdatzy geen

vyand by de veiling Pannakoke meer

vernamen ; doch de onzen van de fche-

pen , nu hunnen ilag wel waarnemende

,

bejjaven zich te land , en namen die mecil- ^
verlaatene vellmg , met wemig moeite "^j^^^.

in, alzoo de geringe manfchap, die 'er ren de

in gebleven was , zich niet in Haat be- vefting

vond, om hen te wcderilaan , weshalven P^nna^"".

zy reets 'er alles na gefchikt hadden , om '"

de Land- en Waterpoort uit na de ftadt

te



DcMa-
caffaaren

op de

vlugt ge-

dreven ,

en een

groot deel

van de

ftadt ver-

Ibnnd.

A
te vlui^ten -, doch 't wieit ben door onze

pickeniers belet, en alles, dat men vont,

in de pan gehakt.

Veel MacafHuiren lieten hier het leven,

en vcclen, die geen lull hadden om aan

ccn piek geregen te worden , fprongen

2,ich liever van boven neder te barllen

,

tcrvvyl de onzen alles in deze velling in

volkomen. Ibiat van verdediging bragten,

voorziende de zelve van genoegzaame

manfchap, en ammunitie van oorlog, en

laatende , tot fpyt der Macaflaaren , de

Princeviaggen daar at" waajen.

Zoo ras liaddendeMacailaarendit niet

vernomen, of zy quamen , met duizen-

den van de velling Samboepo weer na die

vanPannakoke, vallende met een afgrys-

zelvk gelchrecuw op ons volk aan, mei-

nende joo bloots vcets 'er weer in te ge-

raaken ; maar zy wierden zoojammerlyk
dooreen yllL'lyk gebraakvan een menigte

raetaalc tlukken, en door het doodelyk

gekrys der door de lugt huilende en zis-

zetide donderballcn , en knuppels, en der

van een berilende handgranaaten , be-

groet , dat zy niet willen , waar zy zich

henen draajen zouden , hoewel dat veelen

van hen benomen wiert, alzoo zy op de

plaats dood bleven leggen.

Daar na togen de onzen in zeer goede

ordre uit de veiling op den vyand aan,

en dreven hem ten eerllen verder op de

vlugt, jaagcnde hem tulTchen de groote

rivier, tuflchen die i veilingen, na.

Daar na trokken de Heeren van Dam
en Truytman met hun volk te rug , lla-

hen alles, wat zy ontmoetten, in lichte

vlam , waar door zy een groot gedeelte

van deze trotze ftadt in kooien leiden, en

aan de vlam opofferden , na welke dap-

pere daad zy weder na hunne vellmg

keerden.

Ondcrtuflchen bcfchoten de onzen van

de voornoemde 1 1 Tchepen Samboepo
nog al wakker , tot dat zy de vlam van

de'lbidt Macallar ziende ten hemel Hei-

gen , en de onzen reets op Pannakoke

zcgcnpraaicn , het nu tyd oordeelden

Samboepo wat te laaten ruften , en na

't Portugccfch oord af te zakken
,
gelyk

zy , zonder de Logie der Engelfchen te

moejcn , tot hun genoegen ordentelyk

deden.

Nadat zy nu voor de fterkten derPor-

tugcezcu gekomen waren , donderden zy

,

zeer digt 'er langs loopende, niet weinig

daar op los ,
gevende aan hen van de 1

1

fchepen te gelyk de volle laag met zul-

ken afgryflelyk gekraak engebalder, dat

de Portugcc/.en mcindcn, dat het iz, i8

ponders, en knuppels, in haaren oord re-

gende.

Zy liepen dus voorby hun hccncn tot

het Noordclyk kalleel, Oedjong Pandang

,

doch keerden fpoedig te rug, omdePor-^
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tugcczcn nog eens ter degen te groeten j

daar zy toen ketels vol bia-auwe boonen
in hunne veilingen zagen vliegen , en die
wy hen daar gelladig zagen ontduiken,
en in 't einde nog eens langs hunne fterk-

ten loopende, en met een veifchrikkelyk
gebalder alles op haare reets veiwoellede
bateryen- losbrandende, wtnfchtende on--

zen , alzoo het donker begon te worden

,

hen goeden avond , komende by onze
andere fchepen onttent de velling Panna-
koke ten anker , alwaar zy bevonden
weinig volk verlooren te hebben.
Den 1 5''«" dito zont de koning van

Macallar ,' die geen lull meer in zulken
Ipel had, een ige Afgezanten na het Ichip

van den zeevoogt , verzoekende de Heeren
van Dam en Truytman om een llillland

van wapenen, betuigende verder, dat de
koning over de dapperheid der Hollan-
ders zich ten uiterllen verwondert had

,

en dat hy door middel van deze ftilftand

verder tot eeri goede vrede booptè te ko-
men.

. .

Onze wakkere Opperhoofden wel
ziende, dat de liftige Macaflaarze koning
door deze vleyerycn niet dan tydwinning
beoogde , en niet genegen zich om den
thuin te laaten leiden , zeiden vlak uit,

dat zy dien trouwlnozen koning nergens
in meer geloof, of het allermLnite uitilcl

wilden geven > maar dat vcg;en.hier de
boodfchap, en dat alles, 't geen zy dus
verre gezien hadden ^ maar een begin
was. Ja dat zy van daar niet meinden
te fcheiden , zoolang 'er maar iets van ge-

heel Macallar overeind ftont , alzoo zy
bcftoten hadden al zyne veilingen tot de
grond toe te ftegten , en hem met alle

de zynen of aan 't fwaard op te offeren

,

of na 't bofch te jaagen , op dat hy d.iar

door leeren mogt , de Hollanders wat
meer te agten, en aldaar met: bedaartheid

zyne menigvuldige trouwloosheden mee
berouw na te denken.

Dit antwoord ontltelde deze Gezanten
niet weinig, zynde de eerlle Princen van

't ryk , en eenige Priellers , egter verkre-

gen zy nog ftillland voor i etmaalen , en
langer niet , mits dat de koning binnen

dien tyd eenige gevolmagtigdc Gezanten
zoude afzenden , die met ons na Batavia

zouden gaan, om daar met haar Edelhe-

den een vafte vrede te fluiten. '

Daar op voeren deze Gezanten vrolylc

na land , die hunnen koning net berigt

gaven -, die in 't eerlle over de weigering

der llilftand zeer ontlleldej maar daar na

verllaande , dat zy egter voor 2 etmaalen

toegellaan , en daar op gegrond was, dat

hy binnen dien tyd Gezanten met volle

magt na den Zeevoogt zou moeten zen-

den , om met ons na Batavia te gaan , en

daar een vafte vrede te maaken, nam hy
die voorwaarde zeer verblyd aan ^ en zont

bin-

iCöa.
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jaagt.

ï66o/ binnen dien bepaalden tyd Crain Papozja ,

met volle magt na de onzen af, om, van
Gezant, yecl Macaflaarze Grooten vcrzeld , met

in^nde-
^^" "^ Batavia te ftcvenen.

linee laft M^" vraagde hem aanftonts na zyn

hebben- brieven van geloof aan haar Edelhrden,
^^' hy zeidc , dat hy zelf de brief, en dat zy ne

• lafl-, die hy van den koning had, mon-
deling was; doch men zei hem, datwy
ons aan geen woorden zouden houden,

word te dat 'er brieven door 's konings hand gc-
rug ge- teekcpt, en wel aanltonts, mocftenzyn,
zonden, ^p ^^^ ^^y y^^^ tcrilont weder zouden

aantallen.

Tcrwyl Crain Papotva na land ging,
Portugees qj^ j^^ koning kennis hier af re geven ,
Jdiip aan . j j

° „ ^ r i
•

jj^aiij ge. jaagden de onzen nog een Portugees Ichip

aan ftrand , zynde een der t voorige,

't geen na Goa ftillekens meinde te loo-

pen , doch dat zy nu zelf op rtrand in

de grond boorden , en in itukken kap-
ten, '.'y.ïiii. r

De Ma- ^^ Macaflïiaren , V17 handelbaarder

caflaaren dan te vooren geworden
,
gaven ons nu

,

geven op ons verzoek , ten eerilen onze gevan-
eenige genen over , die zy van een fcheepjen
gevange- ° r 1 j j '

iien over. gci'oo" 1 landwaard in gevoert, en zeer

mishandeld hadden, zoo dat het duizend

tegen een was , dac deze menfchen zoo
lang in 't leven gebleven waren , devvyl

zy ben het noodig voedzel onthouden
hadden.

-^ „ Menbefloot ondertuflchen in de vloot,

-j-fjjyj.
dat de Heer Truyttnan met eenige fche-

man na pen na Bima om ryft , en dan venler na
Bima

,
en Solor en Timor gaan zou , om de Portu-

^r^^ geezen daar aan te tallen , en op Solor een

na Bata- velling te bouwen. Ook vond men goed

via. Panneicoke met een noodige bezetting te

voorzien , en dat de Heer van Dam met
de andere fchepen , en de Macaflaarze Ge-
zanten na Batavia zou loopen.

Eindelyk hadden die Macaflaarze Prin-

cen als Gezanten zich klaar gemaakt,
om met 4 vaartuigen mede derwaarts te

gaan ; en van dit alles na Batavia kennis en

van de bcvogte zeege op de Alacaflluren

door z fchecpkcns gegeven zynde, wierd

,

zoo op de vloot , als in de vefling Panna-
koke , cerfl een algcmeenc Dankdag ge-

houden.

Vier fchepen bleven hier tot dekking
der velling, en van onze bezetting, en

om op de Portugeezcn , en hunne fche-

pen te paflen ; en de andere vertrokken,

ra dat ze dezen van vrees gekrompen
koning hoflyk met hun gefchut gegroet
hadden , onder 't geklank v.m trompet-
ten , en 't geroer der trommelen , van
daar , en zeilden tot Tanahkeke voort,
alwaar de Heer Truytman na Bima , en
de Heer van Dam met de vloot, en met
de Macaflaarze Gezanten , na Bata\ia

liep , alwaar men de Gezanten deftig in-

haalde, en inAugullus een goede en bil-

lyke vrede getroffen Vv'iert , hoewel 'er

op Macaflar nog tot den lö**" November
mede getalmt is. DcWccr vanTiam zou
weer na Macaflar gegaan hebben , doch
wilde alleen gaan, en lei, om dat men
hem dat niet toellont , zyn dienfl ak
Majoor neder , en toen ging de Heer
Caauiv met de Heer IVagcnaar.

Doch wat hielp ons deze vrede, alzoo
't den Macafliuir onmogelyk was zyne
fchclmftukken en trouw looshcden na te

laatcn , waar van deze koning ons ver-

fcheide nieuwe proeven gaf , met onze
verongelukte fchepen aan te tallen , 't volk
te vermoorden , en de goederen weg te

rooven
, gelyk aan 't fchip de Walvilch

,

en in 'tjaar i65f. aan het fchip de Leeu-
win, op den Bril gebleven, gebleken is,

zonder zich aan zyn dieren Eed , pp den
Coraan , met 't drinken van Kriswater
gedaan , eenigzins te kreunen ; ja zelf had
een Macaflaarfch prins de lloutheid, om
ons Opperhoofd , toen op Macafllir leg-

gende , en 's konings hulp wat ernftig,

ontrent dien laatflen bodem , tot berging
van ons volk en goederen verzoekende,
een fufflet te geven , weshalven het ons

Opperhoofd bcfl dagt , ten eerden zyne
biezen te pakken , en zich met een van
onze fchepen , daar nog leggende , na
Batavia te begeven.

Die vorft toonde dit nog al zoo wel in

dat zelve jaar , wanneer hy 1 0000 gewaa-
pende mannen na 't eiland Boeton zont,

en de lloutheid had , om aldaar onze
veilingen aan te tallen , en ons volk te

mishandelen , zonder zich aan onzen Ge-
zant Pkter de Bitter te gedragen.

In dien tyd nu, dat 't voornoemt Ma-
cafl^iars Opperhoofd , na dat hy zoo on-

behoorlyk gefuffletteert was, vertrok,

ging met hem in llilte mede een Boegis

Edeling, Radja Palacka genaamt.

Deze Jongeling, zeer misnoegt op è,tn

koning Hajjamddien ^ had dubbelde rede-

nen , om zyn koning te oncvlugten ; want
zyn grootvader was door den koning van
Goa, Sombangko^ levendig in een ryllblok

te pletteren gcilampt , en zyn vader,

ecrfle Bedienaar van Haat , en al eens be-

genadigt, was, om dat hy ten twecde-

m;ial na 's konings leven geilaan had , ge-

krift. Van dezen koning nu was Radja
Palacka Pinangdoos- drager j maar , fchoon

jong , egter zoo vol wraakzugt , dat hy
maar wenfchte gelegenheid te hebben,
om zyn giootvaders en vaders dood te

mogen wreekcn , en by deze gelleltenis

van zaalien geraakte hy mede na Ba-
tavia.

Zoo ras hy daar gekomen was , klaagde
hy zyn leed aan haar Edelheden , verzogc

hunne huip, en wees hen te gelyk aan,
hoe zy hun leed zouden konnen wree-

ken, en wat middel 'er was , om meefters

van

i66q,
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lédj. V3" Macafllir te worden , onder toezeg-

ging, dat hy haar Edclheden merkelyke
o;idcrfVant doen zou.

Daar op hebben haar Edelheden alles

met hem rypelyk overlegt , en beflotcn

een aanzienelyke vloot derwaarts te zen-

den, van yfrelke de Heeï Curnelis Speelman

zeevoogt zoude zynj- doch men vont ook
goed Radja Palacka , van wiens vlugt men
op MacaÏTar nog niets wift , voor af na

MncalTar te zenden , alwaar hy geko-
men zynde , om zyne volkeren by den
anderen te verzamelen , dit zoo bot en

onvoorzigtig begon , dat hy , zoo hy het

niet ontweken was, in ongemak geraakt,

, ^ en zeer ligt zyn kop verlooren zou heb-

hJ'boc" '-'^" ' '^^'^'^ '^y vlugte nog tydig na Boeton

,

ton. van waar de koning van Goa hem door
Gezanten opciflchen dede j doch die vorfl:

zei , dat hy hem als een vriend in zyne
befcherming genomen had , en niet ge-

negen was hem over te geven.

Pg J.Q,
Daar op zont de koning van Macaflar

ning vaneen vloot van ifooo man in 't jaar 1666.
Macaflar na Boeton , eiichte Radja Palacka weder

,

beoorlogt of dreigde anders dezen koning, en zyn
land, te zullen verderven.

Den koning van Boeton, dus doordien
van Macafliir geperll , en aan de andere

kant door Radja Palacka verzekert , dat

'er maar weinig dagen ontbraken , in

welke de Heer zeevoogt Speelman met
een aanzienlyke vloot tot zyn hulp hier

wezen moeil , floeg dit op deze verze-

kering weder af.

En brengt I^^^^" °P belegerde de koning van Ma-
her tot het caflar Boeton, en dwong dien koning in
uiterfte. \ gebergte te vlugten , alwaar hy hem zoo

llerk vervolgde , dat hy het daar niet lang

zou hebben konnen harden > doch de
looze Radja Palacka , vreezende dat hy
bcfluiten mogt hem aandien koning over

te geven , zeide vaft tyding te hebben

,

dat de Heer Speelman naby was , en dat

hy binnen 6 of 7 dagen op Boeton zou
zyn.

Hier op verzogt de koning van Boeton
maar deze weinige dagen uitftel , voor-

gevende , dat hy de bergvolkeren zoo
fchielyk tot deze overgave niet bewegen
kon j maar dat hy anders geheel en al

daar toe geieed was.

De koning van Macaflar ftont hem
deze weinige dagen toe , oordeeletide

j

dat hy dien tyd ligt uit wagten kon } doch
de Heer Speelman verfcheen net op den
e-^endag, of den 21'^=" December met 14
fchepen voor Boeton.

Hy taftte deMacaflaaren ten eerften met

Speelnun
^^^' dapperheid aan , verOoeg daar hunnen

verflaat beften Adel, en de uitgelezenfte troepen,

deMacas-zoo dat 'er maar zeer weinig Hovclnigen
faaren. ontquamen , om de tydmg te konnen

brengen , en die 'er niet dood bleven,

kreeg de Heer Speelman gevangen , en

III. De£1.

zette hen op een eiland , daar geen men- 1667.
fchen waren , om daar van honger te

fterven j waar na hy na MacafTar is ge-
ftevend , daar hy allereerft door die van
Turatte (dat de onzen anders nog veel
moeite gegeven zou hebben) onderlleunt

,

zeer wel ontfangen , en zoo verder tot
Macaflar doorgedrongen is.

Na dat deze Heer den z^^^'^ Novem-
ber 1606. met I? zeilen van Batavia ge"-

zeild was, f00 Nederlanders en 300 In-
landers by zich hebbende , nevens veel

bootsgezellen
,
quam hy den 1

9'*'=" in hec
gczigt van den Macaflaar , die aanftonts

lOfó goude Maafen tot voldoening der
vermoorde Nederlanders , en nog 143^
R''"% uit het wrak van 't verongelukte
Ichip de Leeuwin gevifcht , aan boord
zont } maar de Macaflaaren eindclyk tot
niets verder willende verllaan , zeilden de
onzen met bloedvlaggen ( na dat hen den
oorlog aangezegt was) voorby de ftadt

Macafliir , waar na zy in de bogt van
Turatte alle de Negeryen verbrandden.

), Daags daar aan quamenze voor Bon-
«teyn, Vernielende 30 dorpen , en 100
), vaartuigen , beneffens 3000 laften rys en
))padi. In 't jaar 1667. zeilden zy voor
•)) Boeton , en hoewel 't zelve een maand
5» lang met 4fo fcheepjes en loooo Indi-

35 aanen was belegert geweeft , traden de

.5, Hollanders 's morgens aan land, ftekende

), 60 van deze vaartuigen in brand j waar
,, over de Macaflïiar zich in zyn voor-

„ nemen verydelt ziende , te meer alzoo

„ veel van zyn volk begoft weg te loo-

„ pen , Itak zelfs zyn legertenten in brand

,

„en, vreezende van flimmer, toog op de
„vlugt. Den

5*^^"
Januari zont de vyand

„ Gecommitteerden aan den Heer Speel-

„ man , maar de zelve wierden tot driemaal

„ te rug gezonden , om dat ze te gering

„van aanzien waren ; des anderen daags

jjquamen de drie voornaamfte Hoofden
„van 'tMacaflaarze leger, en gaven zich

)5 op genade en ongenade aan de Com-
,> pagnie over

, ff00 kloeke mannen zyn-

„ de , wierden op een eiland tuflchen

,5 Boeton enPantfiana te lande gezet, en

„400 tot flaaven en flaavinnen gemaakt,

,) zynde onderwylen fooo Boegis met 8(5

„ praauwen van den vyand by Radja Pa-

„ lacka overgekomen , en 100 geroofden

„ weder aan den koning van Boeton ge-

„reftitueert, zoo dat niet min als iioooi

„ menfchen in 's Compagnies handen wa-
„ren komen te vervallen, als mede wel

„4000 lallen ryft , en waren wel 300

5, praauwen alleen in de baai van Boeton

„ in de grond gehakt , behalven nog 50
„vaartuigen aan den koning en grooten

„ van Boeton , en 1 o van de befte aan

„ Radja Palacka uitgedeelt. Twee fchoone

„oorlogsjonken nam de Heer Speelman.

j, mede in de vloot , en behielt ook alle

j> de
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1667. 5, de voornaamfte JVIaciHiiarze Bevclhcb-

„ beis als gevangens by zich j belLumde

„ de buit,op Bocron bckomen,voor 't mee-

„ rendeel in goudc en andere krill'en , een

„party fchiet- en ftcckgcweer , voorts

„ eenig gemunt en ongemunt goud , bc-

j, nevens ipf vaandels en wimpels.

„ Van d lar is de Admiraal Speelman ver-

„ trokken na de Ooltcrfche Provintien

,

„ en aldaar alles vcrrigt hebbende , is den

„ S'''" Juni uit Ai;iboina gefcheidcn , en

„naBoeton voortgezcild met 16 fchcpen

jjenjagten, mitsgaders 14 chalocpcn en

„jagten , daar onder 4 van den koning

„van Tcrnate j deze vloot, in 't over-

„ fteken van Boeton na de Boegeroenes

,

„ had zoodanig hard weer beloopen , dat

„ de Inlandze vaartuigen van Radja Pa-

„ lacka , onder geleide van Capitein Pok-

^^man mede van Amboina vertrokken,

„meeft waren verftroit , doch Capitein

„Polemaawas naderhand metdeChaloep
„de Eendragt by den Admiraal gekomen

,

j, met tyding , dat hy Radja Palacka ook

„ in nood en vcrlcgeniheid had gezien

,

„ zonder hem te konnen helpen , en waar

3, om gemelde Capitein Poleman met 1

„ chaloepen weder wiert uitgezonden , om
„den voornoemden Radja op te zoeken,

j, en by den Admiraal te brengen, die na

„veele moeiten met hem te raade gewor-

„ den is , om door het land van Boni door

3, te breken , en zich alzoo met de magt

„ van den Admiraal te vercenigen , dat met

,j geen minder moed en yver , als mannc-

„ 1) ke dapperheid , is volvoert , verbran-

,,, dende meer als 100 Negeryen, en on-

„ tallyke menigte van rys en padi > de

„ Admiraal ondertuflchen ontrent Bonteyn

3, (de befcheide vergaderplaats) komen-

„ de , vont het daar , en ook langs heen

,

„ zoo met pallizaatwerken als met aarde

j, fortjes , zeer verllerkt , en wel met 6000

„ MacafHtai-en bezet , wiurom de Heer
^^Speelman genoodzaakt is geweell den

„ vyand van daar te flaan, dat na verfcheide

„ heete ontmoetingen wclgelukt , en

„voorts alles in deaflchc gelegt is, zon-

5, der eenige merkelyke fchade van de on-

3jZeni wjar na de Hollandfche vloot naar

„ MacalTar is voortgczeilt , daar ze den

„vyand gereet tot tegenweer vonden,
„doch wiert uit hunne kafteclen, als uit

3, onze vloot , op den anderen niet gefcho-

3, ten, blyvende daar zoo langftil leggen,

„totdat 'er nader kondfchap van de kom-
j,fte van Radja Palacka , en de inlandze

5, magt gekomen was. De Macaflliuren vry

„te wantrouwen, Tchoten den ip''*"Juli

,3 met den dageraad uit 's konings fort , op

„ 't Admiraals Ichip Tercholcn , die men
„tot 'savoi.ds met gelykemunt betaalde

>

„zeilden van hier opPannakoka, alwaar

„daags te vooren de Boctonders met 24
„vaartuigen eu 1000 man veiicheenen

>

„ 't klein vaartuig landde aan 't dorp Bafta 1667.

„ Batta, dat ze verbrandden, en kanon-
„nccrdcn dien dag voor Borrambon,
„quamen den 28"^" voor GlifTon , daar

„yonkcr Sloot, met i4andcrc dood bleef,

,,egter den vyand fpatte 't veld in; on-
„dertuflchen was den Admiraal berigt,

„ dat den vyand van meeninge was Ranja

„ Palacka , en Capitein Poleman , met haar

„byhebbende magt, komonde van Bon-
,,teyn, te land te liuttcn, waarom zyn

„ Ed. zich met de geheelc magt derwaarts

„begaf, vindende onvcrwagt Radja Pa-
,, lacka en Capitein Pcleman ontrent Pa-

„ lembcan, die met den vyand een heete

„ ontmoctinge hadden gehad, en overwin-

„ ners waren gebleven. Daar op keerde

„ gcmclte H: er Speelman met de vloot we-
„der naGliflbn, en landde aldaar zonder

„ verhindering den 2'''^ Augulli ; dien dag
„vielen 'er harde fchermuizelingentcgens

,,dcn vyand voor, daar de onzen f6 ge-

,, quctllen bcquamen •, de vyand week
„ veldwaarts in, zynde hunne principaalfte

„ voorvegters gefneuvek ; daar wierd ver-

„ zekert dat de vyand in de twee ontmoe-

,, tingen over de looodooden gehad had-

„ de , en was Crain Montemarano van ons

„ weder na Macaflar gevkigt, laatende zyn

„ oudrte zoon en zultcr in onze handen.

„Onze magt bcllond (buiten de Inlan-

„ders) in dezen tyd in niet meer als f if
„militaires en 778 zeevaarende perfoonen.

„ 't Jagt Nuiflenburg was op den 7'''=" Au-
,,gufti, zynde des anderen daags na hun
„vertrek van Macaflar, in groot perykcl

„door4f Macaflaarze llaaven, en if ge-

„ vangens van hooge geflagten , hen voor

,5 Macaflar overgegeven. Deze waren by

„ nacht uit de bloks los geraakt , en had-

„ den de wagt met icherp gemaakte Bam-
„ boezen afgemat en amok gefpeelt ,

ja

„ 't was zoo verre gekomen, datze de brand

,j in den bak geltigt , en de deuren open
„geramt hadden, maar alzoo de onzen by
,,tyds met een kanon vol fchroot daar

„onder fchoten, en van de Goude Leeuw
„ontzet kregen , waren zy alle in die

„ furie om 't leven gcbragc ; 't Bonize le-

„ger bcllont in óodb gcwaapende man-

)) nen, waren vanTurata met onze fche-

„ pen voor Gliflbn aangekomen , en aan

„ land gezet } Radja Palacka had op Tu-

„ rata den eerlten nacht al een uitval ge-

„ daan , en den vyand uit 3 bezettingen

„gcjaagt. De onzen waren nu opGiiflbn

„lierk 7000 Boegis, en ruim 3000 Ter-

„ nataancn en Boetonneezen , behalven

„ 't volk van Capitein Jonker en Stryker , en

„hadden 4 halve kartouwen aan land

„ gebragt > 's konings magt wiert begroot

„op 2,0000 koppen. Den i8^"'Augufti

„had ótn AdxmxAüX Speelman en den Raad
„ met Radja Palacka goedgevonden , door

„ 100 wel^ewaapende kciulingen, en een

„over-

., i
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1667. „ovcrlooper tot wegwyzer , 's vyands

>, velling op Gliflbn by nacht te ovenom-
5, pelen, 't gene gelukkig uitviel, kry-

» gendeden Admiraal ten 3 ULiicn 'smor-

>» gens de tyding , dat Radja Palacka

»> Gliflbn in had, en hulp verzogt, die

"ten dien einde al gereet ftondcn , en

"wel te pas quamen , want de vyand

"deed van 's morgens ten 6 tot 's mid-

"dags ten 12 uuren defperaate aanvallen,

" maar wierden t'elkcns manhaftig afge-

"flagen, zoo dat ze afweken tot ƒ uuren
" in den agtermiddag , wanneer ze nog
" zulken woellen aanval deden , dat de

"kans twyffelagtig zoude geltaan heb-
" ben , indien de onzen niet volkomen op
" hun hoede hadden geweell. Doot de
" werking van 2 vuurpotten , en zoo veel
*' handgranaaden , wiert den vyand eerlb

" gcflut , daar op een uirval van f of 6
' van des Admiraals oppaflers , die door

^^Radja en een groot getal van de zyne

j>
gevolgt wierden gedaan , en den vyand

„ voorby hun eerlle Pagger gedreven , die

„ ze door dwang van vuurpotten en gra-

„naaden mede moeften veriaaten -, deze

), Pagger wiert wegens zyn Iterkte nevens

„ Gliflbn geconfidereert , en bevonden

„ dat de vyand zeer vooideelig in beide

5, deze Paggers had gelegen , van waar de

„ vyand ook van meeninge was geweefï

»»de fchepen en Inlandzc vaartuigen te

« bcfchieten , daar 't geichut wel opge-

" field was i volgens des ovcrloopers zeg-

" gen , had de vyand groot getal dooden

,

'> daar onder den koning van Mandhar,
" met den oudllen zoon van Crain Linques^

" en veel van den vooi naamllcn Adel j

" aan onze zyde waren 6 Boegis doodge-
" gebleven , en fo gequctften , en van 4
"gequetlle boflchietcrs een gellorven. In

"de befchanflingen op Gliflbn wiert een

" Nederlandze wagt benevens de Boegis
" onder Capitein Poleman beftelt j 's nachts

" rukten de Bonifchen met 8 Ilukjes onder

*"skonings leger, en fielden 'tin allarm.

" De vyand bragt 's morgens met den dag

"alles t'zamen, maakte een omkring otn
" de Pagger totGlifTon, en deed daar op
"een heftige llorm , maar ons gefchut
'' daar binnen , en de Boegis daar buiten ,

fcheurden hunnen omtrek j in de namid-
" dag verlift de vyand het veld , en 's an-

deren daags ontrent 8 uuren de Zuide-

,,
lykfle vefling , daar de Boegis heen lie-

jjpen, den brand in de huizen flaken , en

„ digt onder 's konings flerkte met ganfche

„ troupen elk met een dragt padi te rugge

,, keerden, daar de vyand 't gros op uit

,, heeft gezet , en aan wederzyden heftig

" gcvogten wierd , hebbende , zonder roem
,, van de een of de ander, ontrent na 2 of

,, ? uuren vegtens wederzyds 't veriaaten.

„ Zoo verlieten dan ook de vyanden hun
„werken, ftekende die zelfs in brand , en

„ om te toonen , dat zy ordentelyk aftrok- 16Ö7.

I, ken , deden zy een generaale chaigie

j5 van musketten , en daar na eenige zwaare
.,baslchooten, en begrepen hunnen om-
>) flag een groot kanonirhoot verder in

»> 't land , buiten onze Pagger ; daur op
'j den ló*^^" 's nachts Radja Palacka twee
'>verfcheide partyen uitgefluurd heeft,

" waar van de voorloopers door een wagc
"van 10 man ontdekt wierden ; welke
" wagten vlogen om de hunne te waar-
"fchouwen, maar wierden van de onzert
" zoo ras op de hielen gevolgt , dat ze met
" hen te gelyk binnen quamcn , zoo dat
"'tin 't donker lullig op een doodfteken
" g'"g» ^" '^^^ vyand om een goed heen:
" komen zag, agterlaatende 30 dooden,
"en voorts het leger ten beflen, 't welk
'' de onzen leedig maakten , en met een
"party rys, kleederen, 4 hoofden, ii

"vaandels , 30 kriflbn en houwers, 60
pieken en 20 fpatten te rug gekeert zyn,

^
hebbende de onzen 2 uuren ven-e na

j,
Macaflar en Zuidwaarts alle dorpen en

^, huizen in kooien gezet. De Admiraal

^^ Speelman .y onze l^aggers en vafligheden

„ op G liflbn veriaaten en geflegt hebben-

„ de , was des nachts Bezuiden de rivier

,,Ayen verzeild, alwaar hyzyn magt aan

,, land tuflchen fchantskorven dede plaat-

.5 zen , van waar Radja Palacka 's nachts

„den 10*^^" naderde tot aan 's vyands

„ werk , en Ichoon de vyand een hevi-

,,ven uitval op hemdeed, moefl: hydoor
„ hulp van des Admiraals oppaflers wyken.
„ Zedert zyn de Macaflars over al in hec

„ onderfpit geraakt in verfcheide ontmoe-
55 tingen. Zy waren wreed om de Neder-
5> landers te vermoorden j men zag van de
>5 hunne ook verfcheide van aanzien in

'> battaljes atflepen. Dekomn^ Palacka^

"op den 3''=" Oclober weder met een
"magtig gros om Adap uitgegaan zynde,
" kreeg berigt , dat zeker volk van Pat-
" tambite , niet verre van daar een vefling
" maakte , des rukte hy derwaarts , cii

" viel by maanlicht op den vyand , ver-

"dreeftze uit hunne werken, en Hak 'er

"den brand in, keercnde wederom met
" ó hoofden , f vaandels , een party kriflen ,

"rys, kleedingen, en andere dingen, en

"waren de Macaflaarcn van meininge

"met 32 praauwen en 1000 voorvegters
" in het land der Boegis een togttcdoen,
" en om die te flutten zyn door den Ad-
miraal Speelman derwaarts afgevaardigt

„ de fchepen Domburg , Vlieland, Zie-

„ rikzee , en de chaloepen d'Eendragt en

, den üolfyn. 60 Sopingers tot de onzen

„ overloopende , verhaalden , dat hunnen

„ ouden koning van Soping na 't gebergte

„wasgevocrt. Radja Palacka^ verwittigt

,,dat in 't dorp Samanaen veel van zyn

,, bloedverwanten en andere bycen geko-

,> men waren
,
ging 's nachts met f00 man

V i «t^cr-
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1667, ', derwaarts , en qiiam met den dageraad

5, wederom, medebrengende tot buit 157
5, vrouwen, dochters, en kinderen, nef-

5,fcns ftvf ifo minnen en jongens ; dit

j, was den 9'*'=" October : Maar Radja als

j,overfte toog den 11''*" 's nachts weder

„m-Jtfio man uit, Hak een dorp bySa-

„ mangen aan , en bragt ten 3 uuren i zo

5, zoo vrouwen ,
jongens , als meisjens me-

„de } Radja verloor hier door 'tfpatten

„? dcrzynêr, wiert zelfs gequetil, egter

„ door tegengift van de fenynigheden be-

„ houden , dan bchielt inwendig de koorts

„Zedert is Bezuiden 'tbofch Batta Batta

„ met de Macaflaar een batailjc geweert

,

„daar hy, als een onbevreesde zyn volk

5, geduurig aanvoerende, ververfte. Zoo
„ging ook Radja Palacka , onderfteunt

„zynde van de oppaflers van den Admi-

„raal, en 8 of 10 matroozen m^^t hand-

„ granaaten en vuir.potten , tullchen den

„ zz en 2 3''«^" October des nachts , voor

„dederdemaal na desvyandsPagger, die

„ hy overweldigde j de vyand liet aldaai'

„ 3Ódooden, de bezetting bcftont in 300

„ of 400 koppen , daar wiert in gevonden

„ I {landaard , 2 vaandels , i fchoone me-

„ taaie bas, 2 kleine metaalellaartllukjes,

„ 10 pond kruit, 20 fpatten, en Ipatko-

„ kers , 20 baskogels , enz. met l vrouw

„en I jongen , en waren daar 2 Boegis

„ doodgebleven , 7 gequetft van fpatten,

„en I met een kris > aan deze Pagger

„ was een ander met fchanskoi-ven vail-

„ gemaakt, daar zich Radja Palacka tus-

„ lebenden 23 en 24"'" 's nachts mede
„meelter van maakte j de vyand had al-

„daar f dooden, daar in wierden gevon-

j, den 2 metaale kamcrflukken , i groot

„ metaal falconnet , i vaandel , 30 fpatten

,

„ ó musquetten , enz. De vyand was

„ daar in wel 200 man fterk , en onder

„ 't gezag van cenen Dain Manjelico ge-

j, weeft , die behalven de dooden nog wel

„ 30 gequetften hadden afgevoert , die

„ meeli: geftorven zyn , doch aan deze zyde

5, was maar i man van Radja Sopings volk

,

j, en I vaandrig van Palacka gcfneuveld

,

„ mitsgaders Radja zelve , en nog wel 20

„waren van een fpat geraakt, doch wei-

„ nig daar door gelemt. Den 2ö''«" dito

,, naderden 30 of 40 voorvegters tot in

„ B itta Batta , waar op de onzen in aan-

„ togt quamen , en hen begaven na de

„ laatfte Pagger , daar de vyand ook na

„toe trok , en onder befcherming van

„'tgcfchut ftand hield, waar op de onzen

„weder te rug trokken, met verlies van

„ 2 foldaaten en i tamboer , en komende
„ buiten 't geboomte , vonden zy 5* vyands

„vaandels, met eenig volk daar by, die

„ zeer fel fchoten , doch van de onzen op
„dcvlugt gedreven wierden , niet tegcn-

„ ftaande de andere van onder de Pagger

„ tot hulp quamen , die ook het eigen

, pad moeden kiezen. In 't aftrekken ver- 16Ö7.

, brandden de onzen in 't voorbygaan twee
, legerplaatzen , en trokken voorts over

, de rivier onder 's vyands ftcrkte , en
, 's konings eigen vcrblyfplaats ; dit ver-

,, 001 zaakte zoo grooteVerbaailheid , dat

, den vyand met heele troepen tot inMa-
jCaHar liep. De jongft gemaakte Iterkte

, Bezuiden Batta Batta gelegen , wiert
ydoox Radja Palack.i in kolen gezet, de

, bezetting , aldaar gelegen hebbende , be-

, ilont in ódo koppen , daar onder de
yZoon\-Ar\ CrainPoppoa^ die met pak en
, zak waaren doorgegaan , en daar in ge-

, 1 laten
3 gemeene en i groote bas. In

, 't veld bequamcn de onzen nog i dub-
, belde bas, nevens i vaandel, 3 harnas-

5 zen en
f hoofden , daar onder dat van

, Crain Tarroenang j volgens de berigten

, waren van den vyand ƒ0 of 60 , maar
5 van onze Boegis niet meer als 4 dood-

,
gebleven , en 1 3 gequetft. Gemelde

, Boegis hebben van den vyand nog af-

,
genomen 400 buffels , zoo dat 'er een

, voor 6 of 8 fchellingen aan lywaat te

, bekomen wus ; waar op de Heer Ad-
, miraal en Vcldoverlte , Cornelis Speel-

^man^ den z^^^^ dito twee Bonize Ge-
, committeerden met een brief aan den

, koning van Macailar afzond, met aan-

, raading om van het bloedvergieten een

, einde te maaken , welke Gecommit-
, teerden by den koning en Grooten met
veel eere wierden ontfangen > den brief

gelezen zynde, wierd 3 dagen uitftel,

en tufichen dien tyd ftilftant van waa-
penen verzogt. Dit rooven en bran-

,
den , maakten zoo grooten fchrik onder

,
den MacafTaar , dat hy den i**^" Novem-
,ber een Gezant met een brief aan den
,
Admiraal Speelman afzond j 't fcheen

,

gedwongen werk , want deze Macas-

I

za;irze Gezant was van over de 200 zie-

,
len gevolgt , en zy bleven hem by

,

toen hy in een tent op 't veld zyn brief

overleverde, met verzoek van ililftant

van wa.penen , en 't zenden van 2 Ge-
committeerden > de ftilftant wiert hem
tot 's avonds ten 6 uuren , en langer

niet, toegeftaan. Men zont 2 Gecom-
mitteerden , die daadclyk in 's konings

Pagger ter gehoor gebiagt, in tegen-

woordigheid zyner mecll# beampten
der Nederlanders brief lazen j maar
ftonden vcifleld , en vraagden of geen

andere mondelinge lalt hadden •, men
gaf goed antwoord , alzoo die koning

al vry loos is, doch niemant fprak meer,
als zyn Raadsheer Cro«grö«, die op deze

handeling lachende zeide , 't hoofd na

den koning draajende : l'Vel hebbcnze

geen gelyk ? wat valt hier veel beraad?

'willen wy haar niet atntajlen., zoo zulle»

zy 't ons doen ; en- zoo vertrokken de

Gecommitteerden. De Craim Layo en

Ban-



K N. ÏJ7
„ Baficala vertoonden hun over de rivier,

„ met voornemen , om zicFi van de Ma-
„cafTaaren te ontflaan, waar op de Ad-
,,miraal Radja Palacka derwaarts afzonc,

„ met 2 goude kriflèn , en 2 fchoone

5, goude alegias , om aan die Heeren te

„verccren; doen zy i^^^^'ö zagen , traden

j, zy zelfs door de rivier , alleen verzelt

„met de zoon \7LnCrain Layo. Na korte

,, zamenfpraak namen zy gemelde ge-

j, fchenken dankbaarlyk aan , en fchciden

;

„gemelde Crains waren t'zamen aanbe-

j, volen te bewaaren een Paggertjen , ag-

j, ter de Hockpaggen van Ayen , voor-

„ noemde Hoekpagger was aan eenen

„ Craia Layfan bevolen , die om redenen

„ niet goed was gevonden hier van ope-

„ ning te doen. Tuflchen R'idja Palacka

j, en gemelde Crains was 'lelproken , dat

„de onzen tuflchen den 2 en 3'i«" No-
„ vember hunnen Pagger zoud"n aantalten,

„endatze dan, quanswys om bewysvan

j, verdediging tetoonen, hun volk in de

„ hoogte zouden hiaten (chieten , en , na

,,eenige chargies daar uit, rcgt na! huis

„vlugten, om hun volk te verzamelen,

„en hunne gebuuicn te vermaanen , zich

„ na hun voorbeeld by de Compagnie te

„ begeven , (laat raaakende met f000 man-

j, nen van waapenen weder by de onzen

j,te komen, gelykdan zulks ter bettem-

„der tyd voltrokken wieit, maar die van

„Ayen deden hun belt om zich te ver-

„dedigen , doch de onzen hadden des

„morgens al 6 Hukken kanon by dewer-

5, ken, om op Ayen tefchieten, maar de

„ Bevelhebber Crahi Layfan zich gequetlt,

„en zy hun buiten hoop van onzet vin-

„dende, verlieten tuirchen f ot 6 uuren

„de Pagger , 2 yzere
3
ponders , en 2

„ metaale baflen v;;ierden 'er in gevonden j

„ buiten deze Paggers hadden de onzen

„nog 2 Paggers in 't bofch gevonden,

„die aan de lichte vlam wierden overge-

„ geven. Den 4 November wiert Radja

„C^ï/omet f vaartuigen naTurata gezon-

„ den , mede nemende een verecringe aan

„ haare Hoogheden aldaar. Al dit voor-

„ gevallene had den vyand zeer ontltelt

,

„en willende Crain tello de onzen met

„ ^000 man najagen , wiert het zelve door

,,den koningvan Macaflar belet. CJnder

„den voorfz ftilftant van wapenen had-

„ den verfcheide overgekomen Xulanezen

„ aan de onzen berigt gegeven , dat de

„ prins Calamaita genegen was om met
„ d'Ed. Maatfchappy weder in vriendfchap

j, te leven , en waar op de onzen twee
„Ternataanen met een brief na hem toe-

„ zonden, en zoo zont ook gemelte Ca-
^^lamatta ten Afgezant aan Majude^ om
„ hem op zekere plaats te fpreken , die

„ook by Calamatta in 't veld quam,
„medebrengende een brief en gefchenk
„van den Admiraal gezonden ; dit ge-

,fchiede in 't bywezen van wel 1000 1667;

I
zoo Maleyers als Ternataanen, toonende

i alle groote blydichap , zont ook een
,
tolk aan den Admiraal met zyne groete,
die hem weder met d.^n zelven liet we-
ten , dat 't hem aangenaam zoude wezen,
dat hyzich metdeMaatfchanpy en zyii

broeder den koning van Ternate ver-
zoende} en indien hy genegen was om
zyn E. zelve te fpreken, dat hydaade-

~
lyk buiten 't bolch moeit komen , al-

waar de Admiraal met Ridja Palacka
zich ook vervoegde ; dus quam ook
Majude en andere voorname Ternataa-
nen met den tolk zamen uit , maar zyn
\rioog\\ód Calamatta ^ bereid zynde om
uit te komen, wiert door tweeMacas-
faaren ten hove geroepen , des hy de
onzen hun affcheid gaf, met beloften
de zaaken wyders wel te beftieren , toe

,
voordeel van de Maatfchappy. Op den
oever van de rivier wiert ook een Pag-
ger door den vyand zelve verlaaten, en
door de onzen geflegt j ook was de
groote Pagger in 't Ooiten van de on-
zen, over de rivier gelegen,- al meefl
rer neder geworpen , en weinig bezet-
ting daar inj noch een andere Pagger,
zynde des konings eigen verblyfplaats,
ging ook tot niet, en fcheen de vyand
't hoofdquartier aan den oever van de
rivier Grcllè te willen begrypen ; aan
't einde van 't bofch lag nogeenHoofd-
pagger, onderde bewaaringe van Cnï/«
Linques, regr agter Borramlron, maar
't kanon was 'er al uitgehgt. Weshal-
op den 7'^«" November en de volgende
nacht den Admiraal , nevens Radja Pa-
lacka , en Capitein du Pon , met 200
Nederlandze foldaaten, ookdeAmboi-
neezen onder Capitein Jonker , daar heen
gingen , (lekende voor eerft het dorp
Bonaye in brand , zynde doe voorts van
meening even aan 't einde van 't bofch
een halve geflegte Pagger op te maa-
ken , om op de vefting van Linques toe
te leggen , om by goede voortgang op
Borrambon toe te leggen. De koninfr
en de gemeente fchcnen zeer genegen
tot vrede , maar Crain Tello was hart-
nekkig en als defperaat , willende de
onzen op 't lyf vallen . Crain Greffe was
ook in Wadjo aangekomen, zonder dac
hy eenig merkelyk toeval van volk had
gekregen ; zoo was ook Radja Panna ,
neef van Radja Palacka , aan onze zy-
de vanBeron naar Soping opgebroken,
daar hy in goeden (lant was ; Dain
Pabilcy als ook mede die van Loeboe,
waren in verfcheide ontmoetingen mét
die van Wadjo gewecft , en aan de

, overhand gebleven , en waren gemelde
„ Wadjo's door 't verbranden van de om-
gelegen dorpen ontrent hunne hoofd-
negerye gedreven j 't volk aan deze zyde

V3 n der
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1667. „ der riviere waren de onzen voor een ge-

,; dceltc toe gevallen , en de andere na der

„ Macafliiaren zyde geweken j ook had-

,j den de Lamoerezen 's Comp.ignies

„hulpe vcrzogt , mits de quclüng van

„ Dain Matuane hun ondragelyk was. De
5, Bimaneczen wilden wel aan de begaane

„ fchelrallukken en moord , door hunnen

„ koning gedaan , niet fchuldig zyn, doch

„ hadden egter niemant aan den Admiraal

„gezonden om 't verbond te vernieuwen,

3, nog ook de gecifchtc broeders van den

5, Bimazen moordenaar derwaarts ge-

„ fchikt. Den 7'*='' November waren van

„den Koning en Grooten van MacafTIir

j,by de onzen cenigc afgezondene vcr-

„ fchencn > deze bragtcn een brief , en

j, daar nevens 7 zakken geld , daar in he-

rvonden wierden 3394R'i'-'"i dat ook

„tegens den avond ten f uuren in ge-

5,fchriftewiert geftelt, endoor de onzen

„ afgezonden , die met den donker in de

5, legerplaats des konings verfchenen , al-

5, waarze met goede ordre wierden ont-

3, fangen , en hun door Crain Jeremica aan-

5, gedicnt , dat den koning by zyn iiifte

„ was , en dat zy den Admiraal van 's ko-

„ nings wegen de groetenifle wilden doen

,

„ on 's anderen daags 's morgens zoo vroeg

,

„ als 't haar geliefde , weder zouden ko-

„ men , zoo datze met den brief te rug

5, keerden. Middelerwyle de onzen ken-

„niflè bekomende door een overlooper,

„dat de Crains Layo en Bancalo al op de

„ been waren , en de ncgeryen Palingen

,

„ onderhoong aan den koning, in kooien

„ hadden gelcgt , en voorts hunnen marfch

5, na Linqucs genomen , ook dat Crain

5, Linqucs met 300 koppen derwaarts was

„vertrokken, om 't volk (zoo men ge-

„ loofde ) weder tot afval van den koning

3, te vcrmaanen ; waar op den Admiraal

„ met de chaloep den Dolphyn een bood-

„ fchapper derwaarts fchiktc , om hen

„ tot kloekmoedigheid aan te zetten , en

„ 's Compagnies goede meeninge bekent

j, te maaken. Zoo wierden ook den 8""=°

3, November voor dag onze briefdragers

„ weder na den koning van MacafTar ge-

„ zonden , en quamen naar de middag

„ met 5 Macaflaarze boden te rugge , bc-

„ rigt gevende , dat ze aldaar wel ont-

„ fangen , en voor den koning ter gehoor

5, gebragt waren , en was des Iconings ver-

3, zoek , dat hem mogte vergunt worden

3, 10 dagen ftililand van wapenen , niet

3, alleen daar, maar door 'tganfche land,

3, omme over de vrede behoorlyk re raad-

3,flagen, en als dan Heeren van aanzien

3, af te zenden , om met ons te handelen

;

„ waar op hen } dagen ftilfland vergunt

„ IS , zynde ondertuflchcn de onzen bezig

3, om de Turatze Bontgenootcn by een te

„ krygen. 'Tello was ziekclyk uit 't leger

„in een rosbaar naar zyn verblyfplaats

„ ontrent Joepandan gedragen ,
gaande j^^js,

^^Calamatta mede met hem derwaarts j

„zoo had ook de koning aan de rivier

„ van Gredè 't dorp Bonte Birayn begon-

„ nen te verllerken ; z praauwen met

„ Boegis waren ook den 8^"^ November
„ uit Mariflbn gevUigt , en by de onzen
„verfcheencn , die berigteden , dat 'er

„geen i o Macaflaaren in bezetting lagen,

„en ganfch Macaflaar om vrede riep.

„ Den 1 8^'^" dito heeft de Heer Admi-
„raal die woefte en hoogmoedige vyan-

„ den ( de Macaflaaren ) zoodanig ver-

„ ootmoedigd , dat hy ontrent Borambon

„ zeer gewenfchte voorwaarden heeft aan-

„ gegaan, en tcritont na 't fluiten van de
„vrede het NoorderfortJoepandan in be-

„ zit overgenomen , en het zelve den naam

„ van Rotterdam gegeven , zynde een zeer

„ llerk kafteel , van goed drinkwater voor-

„ zien , en op een gezonde plaats gelegen ,

„ hebbende bequame recde , daar onze

„ fchepen voor alle winden befchut kon-

„ nen leggen , en over zulks wel mag
„genoemt worden een voorburg van de

„ kollelyke Oofterze Provintien. Over

„ deze heerlyke overwinning , en daar op
„gevolgde vrede , zyn tot Batavia den

„ 14**^" iVIaart 1668. tegen den avond tf
„ kanonfchoten van 't kaitecl geloft , en
„voorts den ij-*^^" dito een Dankpredika-

„ tie gedaan , mitsgaders des avonds van
„'tkaileel rondom de fl:adt , en buiten-

„ forten 't gefchut geloft , en vrcugde-

„v'uuren aangerteken j doch dewyl de

„vreugd zomtyds geen diepe wortelen

„fchiet, hebben ook gemelde Macaflaa-

„ren 't verbond in April 1668. weder

„ trouwlooslyk gebroken , hebbende
„voor eerft z onzer fcheepsboots , yder

„gemant met 8 Nederlanders en 6 Boe-

„ gis , vermeeftert , en al het volk dood-

„geflagen, waar onder de fchippersM^-

,,rinu5 Commers , enjan Haamjlede Ook
„zyn de koningen van Tello en Linkes,

„die zich door een nader verbond aan de

„ Compagnie hadden verpligt , weder van

„ de Compagnie afgevallen ; maar daar en

„tegen waren van agter uir het land toe

„de onzen overgekomen foo Boegis, dat

„alvry wat moet had veroorzaakt, doch

5, de ziekte en (terfte nam zoodanig toe

onder de Nederlanders , dat 'er m de55

„ maand Mey over de 100 waren ter aarde

„ gebragt , en de reft meeft alle met

„ koortzen gcquelt , en van welke ziekte

,,den Heer Admiraal zoodanig mede was

»,getrofl^en, dat zyn E. (om verandering

„ van lugt ) zich voor cenigc tyd met het

5, jagt Hoogcnlande in zee had begeven ;

,,niet tegenftaande alle deze ongcmak-

i, ken , fcheen 'er goede hoope te zyn ,

„ om de zaak door den oorlog tot cc n gc-

,, wenfcht einde te brengen , zoo maar

„ tydig hulp van volk (lanquam ; waar toe

sionze
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i663. ?? ov\ze Pagger Batta Batta, aan de N . zyde

„ van Sambücpo, door den Admiraal Spcei-

„ man weder wiert ingenomen , om daar

5, door de volkeren van Turata gelcgenc-

„ heid ce geven tot ons over te komen

,

„ als daar toe reets gencg'-n zynde. Onze
„Boegis haddenden ii'*'^" Auguitus i6ó8.

„ ontrent Maros een aanmerkeiiswaardige

„ overwinning tegen den vyand bevogten

,

„ hun ganfch uit het veld geflagcn , en 6f
„ afgekapte koppen bekomen , waar onder

„ het hoofd van Paye Liegen, ccn voornaam

„ Macaflèrs veldheer ; het jiigt Furmer-

„ land , bezig zynde nevens andere fchepen

„op 't fort Samboepo te kanonneien,

„ fprong door zyn eigen kruit. Iia({Ja

,, Loeboe, die tot dicn tyd onze zyde gehou-

„ den had,was m^t i o koppen na den vyand

„ overgeloopcn. Tot veillcrkinge van

„ ons leger wierden met de fchepen Da-

., miaten, 't Raadhuis, en Wiltenburg, ^jf
„ foldaten van Batavia naar MacalFar ge-

„ zonden , die aldaar ook wel amquamen

,

j, waar mede de Heer Admiraal zoo digt

„ onder 's vyands werken was gevorden
,

dat ze malkander de hand konden roe-

K N. lyp

)j

_ reiken, ünderwylen gingen de brieven

„van vredehandeling vaft over weder.

„Zoo hadden ook de koningen Crai»,

j^Goci en Ti'Ilo den i8<*=" September dóór

„ eenige MacalFaarze briefdragers een brief

„aan zyn E. den Heer Gouverneur Ge-
„neraal, en de E. E.Raaden van Indien

„ gezonden , die niet voor den 1
8*^^" JMaart

„ 1 66p. tot Batavia verlcheen , behelzende

„ eenige vcrontfchuldigingen wegens het

„verbrekeo desvcrbonds, en fchuivende

„daar van de fchuld geheel op den Heer

„ Admiraal Speelman , waar uit men konde

„bemerken, dat hun het vuur al vry na

„ aan de voeten lag. Onze Boegis heb-

„ben op den i''«'> Oftober des vyands

„vaftigheid op Barras llormenderhand in-

„ genomen, daar in bekomen 30Dgevan-

„ genen, zoo vrouwen als kinderen, be-

„ halven 36 afgehakte hoofden. Ook was

„ den 1
2'''=" 0«5i:ober , op den helderen

„middag, llormenderhand ingenomen

„zeker vyands werk of Ücrkc fagger,

„ tuflchen de zeekant en Samboepo gelc-

„ gen , en was de vyand bezig om weder

„een nieuwe affnyding , in plaats van

„ hunne verloorene , te maakcn. Onze

„ Boegis waren van onze velling Maros
„tot in de ncgeryePamadingangenadcrt,

„ en hun aldaar met 3000 koppen in 2

„ Paggers verllerkt hebbende , tuflchen

3, wegen alles in de kooien gelcgt , wat

„ hun van den vyand voorquam. In Mey
„ waren onze werken aireede tot ontrent

„ I roede na aan de muur van des vyands

„ fterkte Samboepo genadert , en genoeg-

„ zaam in ftaat van verdediging , om een

„ harde ilorm af te keeren , doch Craiti

i^Jercnka , een beroemt krygsraan van

5) van den vyand , was met een hulptroep 1C69.

„van 2 of 3000 mannen tot ontzet van
„ den Macaflaar uit het land gekomen
n met welke en verdere magt de onzen
3?dagelyks wierden gcdreigt , m.aar was
•,) daar op nog niets gevolgt , dan dat tus-
„fchenden 13 en i4J^nMey 's nachts hec
5»jagt de Schelvis van 10 of 12 vaartui-
Mgen, vol volk, befprongen, maarman-
«nelyk afgeflagen was', hoewel niet meer
jjdan 17 of 18 gezonde mannen daar op
» waren. Volgens de berigten der ge-
ïjvangens, en andere overkomende per-
jifoonen, in 't begin van Junii gedaan,
55 was onder hec gemeene volk van den
«vyand groote elende en hongersnood

^

>) doch de Hoofdbellierders toonden geen
55 de minlle neiging om vrede te verzoe-
55 ken } terwyl waaren de onzen ilerk

55 bezig met een myne re graven , waar
„mede zy den p-^^" Juni tot onder de
55muuren van Samboepo zyn geraakt,
„met voornemen om de zelve te doea
„fpringen, gelyk gevolgclyk ook ge-
„ichiede den 17de" Juni , met zulken
„ werking, dat 'er een groot fluk van de
„muur in de lugt fprong, doch de brefle

„ van de vyanden weder met fchanskor-

„ ven en anders geflopt wiert. De onzen

,

„daar op den Ilorm verfcheidemaal her-
„ vattende, qu.imen zoo verre, datze de
„ veiling beklommen , maar egter zoo»
„ danigen tegenllant vonden , datze niet

„ eer als den 24'^'='' Junü het groot ko»
„ ninglyke hof en hoofdk.illeel j en de
„ lladt Samboepo hebben ingekregen, en
„ waar uit de vyand '.andwaart in vlugt-

„ te , hun voornamclyk onthoudende in

„het k.dleelGoa, hebbende van alles ge-
„ brek. Over deze heerlyke overwinning
„ hebben de E. E. Heer Gouverneur Ge-
„neraal en de E. Heeren Raaden van In-

„ dien goedgevonden , een openbaaren

„ Dankdag te houden op den 24*^"' Juli

„ lóóp. en des avonds vreugdeteekenen
„aan te rigten , als men gewoon is ia

„zoodanige gclegentheid te doen, gelyk
„zulks ook vcrngt is, en des avonds de

„ gewoone vreugdevieren aangefloken

„ zyn, mitsgaders van 't kaileel 30 kanon-

„ fchoten gedaan , en de Fluit Buyemker-

„/^É-, die déze aangcnaame tyding had
„gebragt , brande rondom zyn geichuc

„ los , daar op door den Admiraal van de

„ reede met p fchoten wiert geantwoord ;

„ waar op dan gevolgt is mec^ het jagt de

„ Cabbcljauw , op den 1
3'^«" Augulli aan-

„ gekomen met den E. Maximiliaan ds

fijong, gewezen Voorzitter in Ternatc.

„ Het n.ider ichryven van de Heer Specl-

i^man, van den laatltcnjuii, behelzende

„ de n.idere voorwaarden met de Koningen

„ en Grooten van Macaflar gemaakt, waar
„by biykt de gewenlle en voordceligc

„vrede voor onzeNacie, die deze hoog-

„ müC"
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1669. }, moedige vyanden hebben moeten inwil-

„ligenj als namcntlyk, dat de gemelde

}, Koningen en Grooten beloven opregte-

„ lyk te zullen houden en nakomen de

„voorwaarden in 't jaar i66j. den iS**"-"

), November met haar te Bonaye gemaakt

,

„en vorders op nieuw , dat zy aan de

j, Compagnie zullen overgeven al hun

„ kanon en baficn j dat zy ten believe

„van de Compagnie zullen om verre wer-

„ pen alle hunne fterkten, zonder oir, als

„met bewilliging van gemelde Com-
„ pagnie , eenigc andere ic mogen maa-

„ ken > dat zy , tot verzekering van deze

„nieuwe vereening, of zelve, ofyemant
„van de Grooten , ter keure van de

„ Compagnie , by en onder ons zullen

„ komen woonen. De koningen CraifttCS^.

,-,Goa , Crain Tello ^ en Crain Linckes,

„ hebben ook by hunne brieven ydcr in

„ het byzonder , aan den Heer Gouvcr-
„neur Generaal en Raadcn van Indien
„gezonden , hunne ichuid , tegen de

„ Compagnie begaan wegens het verbond-

„ breken, bekent, en vergiffenis verzegt.

„ Alzoo is deze hoogmoedige Natie ( die

„zoo veil jaarcn de Mokikze eilanden

„ door invallen heeft beroert , en fchier

„van al de wereld voor een dwingeland
„wiert gehouden) onder des Compagnies
„magt gf.bragt j waar voor de Heere
„der Heirfchaaien gelooft en geprezen
„zy van eeuwigheid tot eeuwigheid.

„ A M E N.

VIERDE HOOFDSTUK.
COntra£t van de Heer Spedmnn in ''tjaar 16(57. met den koning c^rt» Macaflar. A^<ï-

^?re Contra£ten met verfcheide Forften in de Jaaren 1668. en lóöp. Vredeverbond

ffiet den koning van Leeta. Koningen die zich voor haar Edelheden verootmoedigt hebben.

Radja Palacka doet z.yn hoofdhair , met dat van alle andere Bocgis , fcheeren. IVerd

in zyne Ryken herjleld, en heerljk befcbonken. Dain Tahalile.

Articulen , waar op tulTchcn

den Grootmogenden Paducca Siri

Sultan Hajffan Oddyn, Koning en

vordere Regeering van Macaflar,

tcreener; en den Ed. Heere Cornelis

Speelman i oud Gouverneur van de

kuft Choromandel, Superintendent

en Commifiaris over de Oofterfche

Provintien , Admiraal en Krygs-

overfte over de fcheeps- en krygs-

magt , in den naame van den Ed.
Heere Joan Maatzuiker , Gouver-
neur Generaal , en de Heeren Raa-
den van Indien , reprefenterende

de Hooge Regeeringe en Opper-
magt wegens de Generale Ver-
eenigdeN ederlandzeGeoftroyeerde

Ooftindifche Compagnie in Indien,

ter andere zydej is gemaakt, ge-

floten en vaftgeftelt een ecuwig-
duurendc vafte en goede vriend-

fchap en bondgcnootlchap.

I.

Centridl yT^TT Ordengeconjirmeerl voorgoed , vaft
van de V\/ f» "van waarden gehouden de Con-

c^!fJi ,^ ' * traüen , in dato 1
9^=" Augufii

Speelman ^, , ,,„, f?

,

in 't jaar 1660. op tatavia , m tkajleel , tujjchen

if>(•>]. me.1 den koning van Poepoa , volmagtigde van
den ko hooggenielde regeering op MacaJJ'ar , en de

Macaffa^r"
^^^"' Gouverneur Generaal en de Heeren Raa-
den van Indien ; item in dato den i**'" De-
cember 1660. tuffchen de voorzeide Rcgse-

ring^ f«JacobCaauw, ahCommiJfarisvan
gedagte haar Ed. gemaakt en gejloten , zul-

lende dé zelve in alle hunne deelen en poin&en

zoodanig nagevolgt voorden , voor zoo veel

die in dezen niet en ivorden wederfproken.

z.

Zonder eenig uit(lel zullen aan banden van
den /Admiraal overgegeven en gctranfporteert

worden alle Europiaanze dienaaren en onder-

daanen van de Compagnie , die hen prejent

of in Macajdr bevinden , zoo die nu niew
weljks zyn overgeloopen , als die nog van
voortyden hier mogtin gevonden worden^
geene uitgezondert.

Dat aan handen van de Compagnie zul-

len overgelcvert en gerejlitueert worden alle

fchecpsgereedfchappen^ kanonnen, contanten,

en andere goederen
,
geen uitgezondert , welke

uit V fchip de Walvifch , op Saleyer , en

''tjagt de Leeuwin , op Poelo Don Douange
verongelukt

, geborgen , en tot nog toe aan de

Compagnie bevonden komt te worden niet

weder gegeven te wezen , blyvende niet te

min eigen aan de hoogllgemelde Regeeringe van
MacaJj'ar zoodanige 8 Jlukken yzer kanon

,

als van de fyalvifch hier berufien , indien

blykc dat de Compagnie daar .van met 4000
ryders , ten jongften aanwezen van den Com-
mijfaris Caauw is voldaan.

4-

Dat als nog zal gefchiedeii prompte en

regtvaardige jujïitie , ten aanfchou en over-

ftaan van den Nederlandzen Refiient , over

zoodanige perfoonen , als men bevinden zal

fchuldigy en nog in 't leven te wezen., aan

verfcbeide moorden , aan diverfche Neder-

lan-
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1667. liinders , op %'erfcbeïde flaatzen , gedaan

,

en de welke door de hoogilgemelde Regeeringe

met alle naarfiigheid "zullen moeten tvorden

opgezogt , tot affchrik van zoodanige boos-

daaden in V toekomende.

De Koning en 'vordere Grooten van Ma-
cajjdr , zullen bezorgen dat nu ten eerften

des Compagnies debiteuren komen te voldoen
,

en te betalen alle V gene aan de Compagnie

fihuldig zyn , en ten agteren Jiaan , en voor

zoo veel daar aan mogte komen te ontbreken
,

dat zelve opregtelyk aan de E. Compagnie te

vergoeden , is V niet dit faifoen , dan ten

Jangüen V naaftkomende , zonder eenig vor-

der dilai of uitftel , inaar toe hun boogilge-

melde Regeering door den dezen fpecialyk

verbind.

6.

Zullen als nog doen vertrekken , in con-

formiteit van de laatflgemaakte ContraBen ,

alle Portugeezen met hunnen aanhang
.^
geen

uitgezondert , waar die onder de Regeeringe

van den Macajfaar worden gevonden : En de-

isjyle de Engelzen gehouden moeten worden

voor groote aanjiokers en veroorzaakers van

V breken der voorfz ContraSen , zoo zal de

Regeering die met al hunnen aanhang met de

allereerfle gelegentheid mede van onder hunne

Jurisdiölie doen weg gaan , zonder dat yemant

van de voorfz Natiën of hunne Creaturen

oit of oit met dezen in eenige plaatze , onder

der Macajaaren gebied weder ter Negotie of

anders geadmitteert zullen mogen worden j

ook nu niet langer mogen verblyven als uit-

terlyk tot den laatflen toe : Zoo

en zal hoogilgemelde Regeering ook nimmer-

meer ergens onder haar gebied nu of na dezen

ter Negotie of anders mogen inlaaten , ad-

rnitteren of vergunnen eenige andere Europi-

aanfche Natie , ofyemant van hunnent we-

gen , V zy wie ze ook zyn , of hoe ze genoemt

worden^ geen uitgezondert.

7-

En word de Compagnie alleen , met uit-

fluitinge van alle andere voorfz Europiaanfche

Natiën .fOnd.er 't gebied van MacaJJ'ar ^ over-

gegeven den vryen handel en negotie , zonder

dat ook eenige andere Indiaanze Natiën , V zy

Moeren^ Javaanen , Maleyers , Jetsjicnders
,

Siammcrs
,
geen uitgezondert , hier ter markt

of te koop zullen mogen brengen eenige Cor-

mandclze , Suratze , Perfjiaanze , Bengaalze

kleeden of koopmanfchappen , nog ook geen

Chineeze waaren .,
daarvan het aanbrengen

de Compagnie alleen wort toegelaaten , en zoo

bevonden wierd , dat contrarie dezen egter

quame te gefchieden , dan zullen zulke klee-

den en waaren ten profyte van de Compagnie
geconfisqueert

.f
en de overtreders daar en bo-

ven geftraft worden , waar onder nogtans niet

zyn begrepen zoodanige flegte kleeden .y als op
de Oofikujl van 'Java zelf worden geweven.

8.

De Compagnie word by dezen vry gekcnt

III. Deel»

K N. 16]

en ontftagcn van alle tollen en geregtigheden
, ^f,^-,^

zoo van de goederen die ze komt aan te bren-
gen , of weg te voeren

,
gem uitgezondert.

P.
De regeering of ondcrdaanen van Macas-

far en zullen na dezen hunne vaarten nergens

anders mogen maaKen,als opBaly.,deJavaanze
kufl, Jacatra, Bantam

^ Jaynbi., Palim-

^^'^^l •> 'Johor , Borneo , en gehouden wezen
daar toe van den Commandant van deze
Compagnie , hier refiderende , te vorderen
pascedullen , op poene dat wie men zonder de
zelve in zee ofte elders zal komen te vinden ,

voor vyanden aangezien , en weggenomen zul-
len worden , zonder dat voortaan op Bima

,

Solor .y Timor
.,

enz. eenige vaartuigen zen-
den , of ook Bcooflen den hoek van haffen ,

zynde de Oojikant van de flraar Zaleyer ,

komen mogen , ook niet aan de ander zyde
Benoorden of Beooften Borneo ^ na Mindanao
of de eilanden daar ontrent , op verbeurte

van lyf en goed der gener , die daar elders

komt gevonden te worden.

10.

En dewyl alk de Fortificaiien langs den
zeeoever van Macajfar mcefi rcflc£leren , om
te dienen tot verfierkinge tegen de Compagnie ,

zoo is geaccordeert , dat de zelve in alle

promptitude zullen gcjlegt en weggenomen
worden , als Borrambon , Pannekoke , Grejfe ,

Marijfon.^ Borrebos.^ of andere : Zullende

alleen mogen fïaan blyven 'tgroote fort Sam-
boepo voor de koning ^ zonder dat na dezen

eenige nieuwe daar ter plaatze , of elders ,

weder mogen gemaakt worden , ten ware met
gemeen goedvinden van de Compagnie.

1 1.

V Noorderfort genaamt foepandan , zal

aanflonts , na de folemmek bcécdinge van
dezen Contrarie , van Macajjdrs guarnifoen

worden geledigt , en aan de Compagnie in

bequame en behoorlyke crdre overgegeven^

om door haar guarnifoen bezet te worden,

Blyvende het dorp en land daar onder behoo-

rendc
,
gelyk voor dezen , zonder dat de Re-

geering van Macafar zich met de inwoonders

van dien zal hebben te bemoeyen^ des zullen

de koopluiden voor hunne negotie aan de ko*

ning zoodanigen tol en gercgtigheid betalen^

als tuffchcn hoogÜgcmelde Regeering en de

Compagnie nog bedongen flaan te worden^

maar en zal de Compagnie , onder V voorfz

refort , niet vermogen aan te nemen of te ad-

mitteren eenige misdaadigers , of zoodanige

als aan de Koning of de Groeten eenig geld

fchuldig zyn , ten ware alvoorens voldeden
,

en zal Compagnie 's logie ook ten eerflen in

zoodanige ordre als die gelaaten is door den

koopman Verfpreet , V zy binnen of buiten

'tfort ., ter keure van de Compagnie ^ weder

worden opgeregt.

12.

De Hollandze Muntc , zoodanig als die op

Batavia.) in ryksdaalders^fchellingen^dubbelde

Jiuivers en pitjens ^ gangbaar is , zal hier op

X Ma-
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ióöy. MacaJ/ar in eigener nvaarde mede cours

hebben ^ en voor zoo veel mogtc bevonden

worden , dat het de gemeente tegcnjhnt
,

neemt de Regeering aan, met alle wrmogen

de zelve Munte onder het gmieene volk op de

Bafaar mede aangenaam ie manken.

Tot een hretike van de laatji verbrokene

vrede , beloven de Koning en de Grooten aan

de Compagnie op te brengen i ooo jlaavcn en

Jlaavinnen, jongegezonue vohvaJJ'e menfchen ,

behoudens dat hen vry zal Jlaan , de bcta-

Unge of met jlaaven zelve , of met kanon
,

goud , of met zilver te doen , wordende , in

conformiteit van de Macajfaarze gewoonte ,

in zulken geval gcrekcnt op i'. Teyl , of 40
Macaffaarze gotidc Mazen yder , mits dat

hier van ten min/len de helft met de te doenc

bezending in 'Juni ai'.nflaande na Batavia,

en de ganfche refie ten langflen V volgende

faifoen voldaan worde.

14.

Dat den Koning en Grooten van Macaffar

voortaanhun niet zullen vermogen tebemoeyen

met V land van Biema , en V refort , maar
de Compagnie daar met laaten geworden naar

hun welgevallen , zonder de zelve nu of oit

naar dezen , op d'een of d'andere wyze , di-

re&elyk of indire£lelyk , met raad of met

daad, te hulp te komen tegens de Lompagnie.

De boogflgemelie Regeering bekent gedaan

wezendc , de grouwlyke moord , en Jchelm-

Jluk , waar aan zich de koning van Biema
,

zynfchoonzoon, Crain DompOjRadja Tam-
bora ,. Raja Sangarre , en hun volgers

, fterk

te zamen Zf Perfoonen, mee/l timanezen,

in hunnefurie tegens de Compagnie hebben ver-

grepen 5 nemen aan den zclven Radja Biema

,

en zoo veel van zyn medepligtigcn ah Vr ge-

vonden worden , in banden van de Compagnie

over te leveren , om regtvaardige Jlraffe te

ontfangen, insgelyks Ciain Moncemarano

j

op dat hy zyne van misdaad in alle ootmoed

vergiffenis verzoeke-

16.

Zullen aan de koning van Boeton ten eer-

fien vergoeden , en rejlituercn , alle zoodanige

menfchen, alsmet denlaatfen oorlog, ineen

overval der Macafj'aarcn , in dat land gerooft

en weggevoert zyn , voor zoo veel de zelve

nog V in leven worden bevonden
,
geen uitge-

zondert, en zullen ook aan den koning van
Boeton tiiikeeren het geld , ontfangen voor

zoodanige Boetonners , ah zedert den verkoop

gejlorven zyn , en dienvolgende niet weder-

gegeven konnen worden , zonder nu of oit

,

nimmermeer naar dezen te houden of te heb-

ben , eenige de allcr7ninfie pretenfie op eenige

van de landen van Boeton , daar van by

dezen wel expres renuncierende.

17-

Ook z'ilkn aan den koning van Ternate
wedergeven , in eygemr wyze als in het 1

6

art. , de geroofde menfchen van de Xulas ,

en daar benevens 10 fiukken yzer kanon, 2 1667,

metale p, inze Jiukken , en ^ baffen , V zy
met de zek-e die van daar gehaalt zyn , of
ande, e in de plaatze , vtrklat ende op de zeke
eilanden egeene pretenfie te hebben , of te

houden, nevens die opregtelyk renuncierende
^

ten behoeve van gemelde koning , van alle

gepretendeerde eygendom op de eilandenSaleyer,

en Pantftano , ah mede op de ganfche Ooft'

kufi van Celebes , te rekenen van Manado af
tot aan Pantfiano toe, de eilanden Bangay
en Gapy , als andere op de zeive kuft gelegen ,

daar otider mede begrepen : item, tujjchen

Mandhaar,Manado, ue landen van Lambagv,
Caudiepan, Buol, Tontoli., Dampella^, Balais-

fang, Silenfac, cnCajely, van ctuh de kroon

van Ternate in eygendom compcterende , en

de welke de bovgigemelde Regeering van
Macaffar opregteljkaffiaat, belovende nim-
mermeer na dezen de komxg van Ternate

daar inne te turberen.

18.

Foorts renuncieert de hoogflgemelde Regee-

ring van alle heer/chappye der Boegis en LoC'
boe , de zelve Landheeren erkennende voor
vrygebooren koningen, princen^en heertn, daar
hy geen de atlerminfte pretentie op is hebben-

de , belovende mitsdien y zonder esniguitftel

,

den ouden koning van Soping , met alle zyne
landen , vrouwen , kinderen , huisgenooten ,

goederen , niets uitgezonden ^ in volle vry-

dom te fiellen , en aan onze handen over te

geven , benevens ook zoodanige andere heeren

Boegis ah elders onder het MMaJfaars gebied

in gevangenis en balltngfchap op heden rnogte»

zyn : item alle vrouwen en kinderen der BoC"

gis , we/ke nog onder de magt van boogH-

gedagte Majejleii rnopcn gevonden worden

,

geene uitgezondert , op dat alzoo de grond

gelegt worde tot een opregte vrede en vriend'

Jchap,

19.

Zoo verklarert ook de koningen van Layo
en Bancala , met het ganjcoe land van Tu'
rata en Badjing , en al wat daar onder hoort ,

ftaande den oorlog , tot de Compagnie over-

gekomen y te erkennen voor viye koningen ,

heeren , en landen , daarze niet ter wereld

op en hebben nog en houden te pretendeeren ,

dezeive ontflaande van alle voorgaande beer-

fchappy en gtbted y nu en altoos.

zo.

^lle landen door de Compagnie en haare

Bontgenoot'.n y ftaante den oonog gewonnen

en verovert , gerekent van Boeloe - Bocloe afy
tot aan de landen van Turata toe , voorts

weder van ginder tot hier aan Bonuv/a , zul-

len zyn en blyven ah eygen gewonnen landen ,

en hua, e Bontgenooten , volgens regt van oor-

log y waar op mits dien koning met meer be-

houd eenig regt of eygendom , nog ook niet

op de tn-diooi.deren van dien , biyvende alleen

ter dijpofitie van de Compagnie , omme daar

mede te handelen naat welgevallen , zuhende

by ovcrkumfte van de koningen van Panna
en
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1(557, en Bacca konnen aangewezen laorden , wat
ons in kragte voorfz Benoorden Macajfar is

competerende,

II.

De landen van IVadjo , BoeJoe - Boeloe en

Mandhaer , als zynde misdaadig aan de Com-
pagnie en haare Bontgenooten ^ verklaart de

boogsigemelde Regeeringe te abandonneren,

en ons daar mede te laaten geworden , zonder
' dezelve direRelyk of indireclelyk nu of oit na

dezen , te zullen jfeconderen met volk , wa-
penen , kruit y loot ifpyze , raad, daad, ofan-

derzins , boe het ook genoemt mogte worden

,

ter goeder trouwe.

21.

Zynde onderling verfaan in overeen geko-

men , dat de Boegis en Toeraters die dieMa-
eaffaiTze , en weder Macaffaaren die Boegis

ofToeratze vrouwen hebben^ élk dezyne zal

vermogen na zich te nemen , ''tzynen belie-

ve, gelyk als dat betaamt , en voorts dat nu

voortaan de Macajfaaren , zich begevende

onder de Boegis en Toeraters , ook weder de

Boegis en Toeraters onder de Macaffaaren

,

niet zullen vermogen aangehouden of ingelaa-

ten te worden, alsmet toefientming en licentie

van yegelyks wettig Heer en Koning , en

zonder die moeten worden afgewezen , en

weder na huis gezonden.

De hoogftgemelie Regeering belooft , in

conformitett van V 6 art. , haare landen voor

alle andere Natiën gefloten te houden, en in

' eas eenige van dezelve tegens hunnen dank

daar in zich begeerden ter neder te flaan

,

dezelve met alle vermogen en magt te zullen

afweeren volgens haare behoudeniffe in kragt

van dezen Contra&e , doch in gevalle zy

daar toe niet vermogens waren , en onder de

hand te Jwak vielen , als dan de Compagnie

,

als hunnen fchut- en fchermheer , tot hulp

zouden verzoeken , alzoo zy verklaren de

zelve Compagnie in die qualiteit te erksnnen
,

des zullen zy ook gehouden wezen , daar toe

geroepen wezende^ de E. Compagnie te afft-

Jlcren met alle vermogen , tegen zoodanige

vyanden als hun hier , by ofontrent Macajfar

,

tegen de Compagnie mogten openbaaren , met

verbintenifje ^ dat zy in geen onderhandeling

van vrede of anderzints treden zullen met

eenige Natie , daar mede de Compagnie in

oorlog is.

24.

"Op alle welke voorfz contra&en^ en van
'nieuws geraamde poinSien , tuffchen hoog-

gedagte Koning en Grooten van Macaffar is

bejloten en gemaakt een altoosduurende vrede ,

vriend, en bontgenootfchap , in de welke ook

worden begrepen de grootmogende koningen

vanTernate ^Tidor ^ Batsjan i
Boeton ^ deko-

TÜngen van Boegys , Sopt'ng , Loeboe , Toerata ^

Laays , Badjing^ met alle hunne landen en

onderdaanen ; item ook Biema , en nog zoo-

danige andere Landheeren en Forfien als

naar dezen , zullen verzoeken mede in dit

bontgenootfchap te mogen treden.

2f. 1657;

Of het ge'viele dat tuffchen de boMgetioO'
ten en de refpeUive koningen .^ door hei een of
V ander misverfiand., eenige differentie quamè
te ontfiaan , zoo zullen pxrtyen niet flraks

malkanderen daarom eenig ongemak of oorlog
'aandoen^ maar hun queiiie den Capiiein der
Hollanders bekent maaken^ omme {zoo kct
mogelyk is) door bemiddeling van dezelve^
de oneenigheden uit den weg te leggen , ert

goede broederfchap te conferveren^ maar in-

dien een van de partyen na geen bemiddeling

luifteren en bartnekkig blyven wilde, zonder
ztch na de reden te voegen., alsdan zullen de
gemeene bontgenooten de anderen , naar ver-
eifch en regt van de zaake , te hulpe komen.

26.

Wanneer nu dit vredeverbond ondertee-

kent., be'eedigt en verzegeld zal wezen, zat
de Koning en Grooten van Macaffar gehou-
den zyn, nevens den Admiraal, naar Bata-
via te committeeren twee voorname Koningen
uit het midden van den Raad , V zy Crain
Tello , Linckes , Poppoe , Crongron

,

Grefie , Cattapan , of ten winften twee uit

de zelve , ter keure van hooghgemelde Re-
geeringe, om dezen Contraêie van vrede aart

de Ed. Heer Gouverneur Generaal , en de
Heeren Raaden van Indien te prefenteren,

en hun Ed. goedkeuringe daar op te verzoe-

ken, onder verzekering, dat gemelde Heeren
met Contentement weder zullen na buts trek-

ken , doch zal het den Heer Generaal vry

flaan, wanneer het hem goeddunkt , twee

voorname konings zoonen te vorderen , omme
zoo lange daar als Ofiagieren te refidecren,

als zyn Ed. meint noodig te z,n , doch zal

ook weder den koning van Macaifir V zynen

believe , by langer verblyf van een jaar , de

zelve door andere mogen doen vei vangen, en

de Compagnie gehouden zyn zoodanige Prin-

cen te conferverm in compatibel nfp-.cl en

eere, zondervan yemant de allerminjle ovtr-

lajl te lyden.

Tot ampliatie van V 5 art. word vergunt

dat de Compagnie de Engelfchen en hunne goe^

deren alhier zullen verinogen te ligten , en

naar Batavia te voeren, zonder dat het den

koning zal vermogen tegen te flaan.

28.

Item , tot ampliatie van '/ i j" art. is be-

looft , dat indien de koningen van Biema en

Montemarano, levende of dood , in 10 da'

gen niet Vuorden gevonden , als dak tot borgé

in handen van de Compagnie te zullen /lellen

de zoon van Biema, en de zoon van Monte-

marano.

De Regeeringe belooft aan de Compagnie

uit te keeren , in vergoeding van haare on-

koflen ten oorloge, ifOOOO /l<^«"j in vyf

moeffons naafl aan eenvolgende, Uzy in ka-

non, 'tzyinkoopmanfchappen, 'tzytngout,

zilver ofjuweelen, elk naar zyn waarde.

X 4 En
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1668. .?.9-

Nadere

'

Contrac-

ten met
verfchei

de Vor
Ren in de
jaarcn

1668. en

ï66y. ,

£n op dat alk de bovenftaande PoinEïen

des te religiënfer mogen worden onderhouden ,

zoo zyn dezelve door den koning van Ma-
caffizr , enzyn hier ondergefchrevenGrooten

^

en by wegen van de Compagnie , door den

yidmiraal, nevens ook de Koningen en Prin-

cen in dit verbond begrepen , na aanroepinge

van des Heeren Heiligen Naame , becedigt ,

feteekent , en verzegelt , elk op zyn wyze
,

in een veldtent , op Frydag den iS*^"' No-
vember i66j. ontrent Borrombon , op des

Compagnie eygen grond.

Naarder Contraftetiy gemaakt
met Radja Tello en Ciain

Linckes.

iJfwp'ien en i ^^^'^ Afaart -^jaars 166S.

„TK Paduca Siri Sultan , Harroenarra

Y> JL Chyt , koning van Tello , nu in de

» laatftgemaakte vrede met Macaflar ge-

>» worden zynde Compagnies vrund en

»' bondgenoot ,
gelyk' daar van het ge-

smaakte en door ons beëedigde Conrraét

''in 't breede fpreekr , my erinnercnde de

"getrouwheid en vaderlyke zorge, waar
" mede de Compagnie doorgaans en altoos

"is aangedaan over haare verbondc vrun-

»'den en bondgenooten , verklaare door

*» dezen, naar ingenomen advys van myne
" Landsheeren , broeders en onderdaanen
" te raade zyn geworden , ray ende myncn
"ook nevens dien myn ganfche ryk en

"jurisdiftie nog nader en in 'tbyzonder
*' met de zelve Compagnie te verbinden

,

" en t'evens te verzoeken , dat ik niet al-

' leen in haar befcherminge particulier-

lyk aangenomen, neen maar ook myne
kinderen , zoo by myn leven , als ook

)>
naa myn dood , met my aangezien

^j mogten worden , als vrunden en ver-

„ wanten van de E. Ooftindifche Com-
„ pagnie, dieze houd en neemt in haare

}, vaderlyke bewaaring , op dat ons van

5, niemant ter wereld ecnig leed, of onregt

), mogte overkomen , 't gunt den Hecre

5, CcrncUs Speelman , Admiraal van 's Com-
„pagnies magten alhier, rcprefenterende

„door kragt van zyne commiflle de

„ Hooge üverigheid van den Gouver-

j, neur Generaal en Raaden van Indien op

j, Batavia , te mynen begceren door

„ Paduca Siri Sultan Mandarjaha , koning

„van Ternate, en Mamalyang , koning
„van Linckes voorgedragen , en teeke-

„nen gegeven wczcnde, heeft het goc-

„ derticrentlyken en in een opregt herte

„believen aan te nemen : Mits welken

„ ik my , mynê kinderen , broeders en
„zufters , voorts alle myne Ryksheeren
j,cn onderdaanen verbinde tot alle op-

„ regte getrouwheid , ons gcheclyk over-

}) gevende aan de goede voorzorge van de

„ Compagnie , alzoo dat haare vyanden 16Ó8.

„ en vrienden de myne ,cn onze , en wy
„ altyd bereid zullen wezen , met en ne-

„ vcns haar , daarze ons komen te roepen

,

,, ten oorlog te trekken ; gelyk dan ook
„ myne kinderen en kindskinderen , in

„cas van myn overlyden, zullen ftaan en

„ blyven onder haare vaderlyls.e voogdye

,

en zoo 'er op myn affterven geen by
„leven waren, of dat zy lieden llcrven

„dé, gcenc naarlieten

„ Landsheeren
,

zullen myne
broeders en vrienden

,

„geencn koning in myn plaaize mogen
„ verkiezen , uls ten ovcrllaan ' en met
„goedvinden van de Compagnie. Ja in-

„ gevalle ook zulke myne kinderen hen

,^ niet na behooren quamen te gedragen.,

,j zal de gemelde Ooltindifche Compagnie
„ ten goede van myn land en ondcrdaa-

j,nen, ook yémitnt anders van de naafte

„ in hun plaats mogen ik'llen , 'c geene
„ik alles uit oprcgte herte de Compagnie
„ toevcrtrouwe i en op dat hier van voor
„de ganfche wereld blyken moge , zoo

„ heb ik dezen door myn Rykszegel ver-

i, zegeld , en door Dain Mangappa , myn
„ broeder , en Carré Motulle , met Galc
^^ran Care Pato , laaten ondertei kenen

:

„ (Jok de getrouwe ondcrhoudinge van
„dien op den Alcoran , na onze wyze,
,,ten by wezen van M" Dancker van der

j^Sttaten^ üpperkoopman , Pierre du Pon,

„ Capitein , en Abraham Gabbema^ Fiscaal

,

„ bei\voren , zullende als het des Admi-
„rauls begceren en goedvinden zal we-
„zen , dezen in myn iladt en plaatze

„ door openbaare Gomflag worden ver-

3, kondigc. Aldus gedaan, befworen en
„verzegeld in myn fort genuamt Tello,
„op den 2j-ft=" van de maaixi Ramelan,
„des jaars 1078. zynde, volgens de Ne-
„derlandze ftyl , den p'^"^" Maart i658.

„ wezende hier over tot getuige beroepen

„ den hoogllgebooren grootmogenden

f, Mandarfaha , koning van Ternate, en

„ mynen bloedverwant Mamalyang , ko-

„ ning van Linckes , die tot beccikeninge

„ van dien , mede hun zegel hier onder
„geftelt hebben.

„ Wy zynde geweeft exprelTc gecom-
„ mitteert door den Hccre Admiraal Cor-

^^nelis Speelman , verklaaren dat in onze

„ prefentie , ter plaatze voornoemt , al

„zoodanig dezen Contrafte is folcmnee-

„ lyk , zelfs ook door den koning en ge-

„ tuigen op den Alcoran beèeedigd ende

„verzegeld, het zelve al te vooren dui-

„ delyk begrepen , en grondelyk verltaan

,

„ gelyk wy het dan ook aan welgemelte

„ zyn E. in diervocgen gerappoiteert heb-

„ben , en overzulks geordonneert zy

„ Compagnies zegel hier nevens te ftel-

„ len , met ondcrfchryving van den Se-

„ cretaris , ten Dage en jaare als boven

„in 'c kafteel Rotterdam op Macaflar,

„ was
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1668. }> was geteikent D. van der Straten ,

itPieire du Pon^ /l. Gabbayna^ ter zyde

„ llont Compagnies zegel gediukt in

„rooden lakke , waar onder gefchreven

„ ftonc , ter Ordonnantie van de Heer

„ Admiraal voornoemt , ten dage en

j, plaatze gemelt , en was geteikent

Hendrik Louf^ Secretai'is.

„TK MamaïyaKü^y «rfkoning vanTsjin-

,, JL rana Linckes , enz. Vryheef . in

jj'tkoninkryk van Macaflar , met rype

j, aandagt wel en ter degen opgemerkt

,

j, gelezen , en begrepen hebbende het ge-

,, annexeerde Contrad , waar mede te

j, mynen eygen overiliaan mynen broeder

5, den koning van Tello zich aan de Com-
55 pagnie heeft verbonden ; verklaare voor

55 my en alle myne zoonen en dochteren,

j^ huisgenoten , landen en volken , my
}j niet alleen mede zoodanig te verbinden

,

5, maar ook in 't geheel te ftellen onder

j5de gehoorzaamheid en befcherminge

^vap de E. Compagnie , die ik belove

j,in alle haare bevelens, dienften en or-

„donnantie nu en altoos in der eeuwig-
,, heid gehouw en getrouw te wezen,
„ overzulks tot beteekeninge van waar-
„agtige waarheid en myne llncere goede
„meeninge, hebbe ik de^en j houdende

„ het Contra£t van 'Tello , hier in geinfê-

5, reert, met mynen zoon, genaamt Ta-

^ttara Cranl van Pateiia, in handen van
jjden Admiraal befwpren> verzegeld, en

j, ondertcikcnc , mede ten bywezen van

,, Dancker van der Straten , Opperkoop-
5, man , Pierre du Pon , Capitein , Jl?ra~

'nhamGabbema, Fiscaal, zynde hierover
„getuigen alle Bondgenooten Koningen
„van wiens wegen hun zegels en hand^

„ teikeningen hier onder gellelt hebben,

„ den grootmagtigen koning van Ternate

,

„ de koning van Palacka , en de princc

^fCdkmatta , en den koning van Layo,
„op den iiJi*" van de maand Maart iöö8.

j, zynde na onze rckeninge den ip"«" vaji

,, de maand Ramelan, des jaars 1078. in

„/^tkafteel Rotterdam, onder MacafTarj

5, ondc! (tonden de zegels van de koningen
„van Ternate en Palacka.,. in j'ooden

„lakke gedrukt > . lagerilont , Nota-;

j, Deze bezegelinge en onderteikcninge

„van 't bovenftuande is eerli in vollai

„Raade den 5i'^<=" Maart gefchied ; was

„ geteikent Dancker van der Stratetiy Pierre

yydu Pon , j^braham Gabbema , . in margine
i,ftont Compagnies zegel in rooden lak

„gedrukt, daar onder llont, terOrdon-
„ nantie van de E. Heer Admiraal , ten
„dage en plaatze voornoemt , en was ge-
3,teikcnt

Hendrik Louf^ Secretaris.

K Ë.N. i(jy

Naardere Poindcn. i^öa.

M VT 7Aar op den Koning en de Gale-
„ VV rans , voorts de gehecle rei>ce-

„ ringe van Tello , item ook Crain
yy Linckes^ naar voorgaande verootmoedi-

„ ginge , weder tot waarde Bondgenoo-
„ ten van de Generaale Compagnie , en
„van wegen de zelve uit den naam van
„ de Ed. Heer Joan Alaatzuiker , Gou-
„ verneur Generaal , en de Heeren Raaden
„van Indien, aangenomen en ingelaaten

„ zyn door de Heer Corneli. Speelman/,

„ Superintendent en Commilfaris over de
„ ()olterfche Provintien , Admiraal en
„Krygsoverfte over de fcheeps- enkrygs-
„magc hier op en ontrent Macallar.

I.

- „ Dat vrelgemelte Heeren , Koningen
j

„en de ganfche Regeeringe heiliglyk on-
„derhouden en getrouwelyk nakomea
„zullen, nu en altoos, eeuwiglyk enón-
„ veranderlyk : het Contraót en eeuwig
„Verbond tuflchen de Regeering van
,j MacafTar, en- de generaale Nederiaiïdze

„ Compagnie gemaakt , wederzyds ver-
„zegeld , en folemneelyk beëedigt op
„den iS''^" November 1067. tot Bonaye$
„item nog een nader Contrai^: tufTchen
„den Koning en de Regcering van Tello

,

„ en Crain Linckes , met welgemclde Com-
„ pagnie aangegaan, befloten, Vefzcgeld
„en beëedigt op den p**" Maart des
„volgenden jaars 16ÖS. veiklaarendé dat
„het aftreden van het zelve, door quaa-

„ den en verkeerden ra id , haar was tcii

„ allerhoogilen leedt, endeHialven datze
„hun kenden grootelyks veipligt , van
„daar over by de generaale Compagnie
„op haar ootmoedige bede, genade te

„ hebben oiufingen , aan de weïker goe-
„dertierentheid zy hun mitsdien in het

„ geheel overgaven , onder ferzoek , dat

„ ze in 't reguard van de geldibmmen by
„ 't Bonayze verbond beiprokèn , voor^
„ ZQO veel daar in hun aandeel aanging

,

„ niet boven hunne magt bcfwaart mog-
„ ten worden

, piotelteerende grootelyks

„ onvermogens te wezen tot het voldoen
„van dien, zulks is hun ook verzekert,

„dat ze ongetwyfFelt op hunne vertoo*

„ninge door de hoogc Reeeringe van
„Inden, dezen aangaande j met alle

,,billyke en bctaamelyke eivilitcit ge-

„ trakteert zouden worden.

mv .\ r

), Hebben zy verklaart voor een giootd

„ ounilc en weldaad aan te nemen , dat

„de Compagnie hen beliefde te laaten

,, behouden hunne handgcweeren en mus-'

)».quetten, en dat ten opzigt zy haar van
„de voidere regeeringe van MacafTar af-

„gebroken hadden j en de eerile uitqua*

„men om haar te verootmoedigen, met

j, beloften , datze zonder cenigc vcifchui»

X J „ling
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1668. „ ling zouden aanwyzen , en aanftonts

„overgeven, alle zoodanig ligt kanon,

„en bafl'en (fwaar kanon hadden ze niet

jjmeer) als de koning en regeering van

j^Tello en Crain Linckes nog tocbehoor-

„ den ; 't zy dan dat het was bcruftende

„inTcUo, inGoa, in Sadiebonc , of el-

„ders , zonder daar voor iets te preten-

„ deren, maar bedankten de welgemelte

„ Compagnie grootelyks, datze het zelfde

„ belietden aan te nemen , tot afminde-

„ringe van opgemelde fchuld voor de

„v/aarde.

%' ..
„Beloven zy tot repetitie en te meer-

„ der beveiliging van 't Bonayze Contrafl:,

„zoo het de Compagnie zal believen te

„ ordonneren , de wallen van TcUo rond-

„om neder te werpen , en noit an-

„dere fortificatien te maaken , als na

„voorgaande toeltemming en bewilliging

„van de Compagnie, direételyk nog in-

„ diredelyk.

4-

„Ingevallc de koning en de regeering

„vanGoa, haar op de overgezonde adte

„van Pardon, niet mede quamen aan de

„Compagnie te verootmoedigen , dat zy

„ alsdan als goede en getrouwe Bondge-

„nooten van de Compagnie, nevens de

„ vordere Geallieerde Vrienden , de zelve

„ zouden houden voor hunne openbaare

„ vyanden , en mitsdien dezelve naar ver-

„ mogen helpen doen alle mogelyke fchade

j,en atbreuke j doch zoo al {choon den

„ koning van Goa wederhoorig bleef. Zoo

„en zullen (fearom andere koningen en

„ konings - kinderen van Macaflar , nog

„ ook geene van de onderdaanen , die

„haar verootmoedigen en om genade ver-

„ zoeken , niet afgewezen , maar aange-

„ nomen worden , mits dat de koning en

„regeering van Tello , voornamentlyk

„ geene luiden van Staat en conditie zul-

„len inlaaten , zonder daar van t'elkens

„prompte advertentie te laaten doen.

f-

„ Dat ingevallc Crongron , als puure oor-

„zaake van het verbroken Bonayze ver-

„ bond , zich in 't byzonder niet t'eene-

„maal ongewaapent komt vernederen,

j,en bidden om genade , zich ilellende

„ter volle difpofitie van de hoogeRegee-

„ring op Batavia (onder verzekering,

„doch ongevergt , dat den zelven aan

5,lyf en leven onbefchadigt zal blyven)

jjdat zy hem alsdan, in zulken gevalle,

„zullen helpen vervolgen , vangen

„ of dooden , naar gelegentheid , en

„ alle goederen , welke van hem gekre-

„gen worden , ftelien in handen van
„de Compagnie , tot afkortinge van

„ 't geen aan de Compagnie , volgens

„ 't Contraót voorfz , betaalt moet wor-
„ den. ->

<5- 1668.

»,Dat de hoogftgcmelde koning , ter

„begeerte van de Compagnie , zal ge-

„ houden zyn , tot verzekering van deze

„ nieuwe verceniging , ofzelve ofyemanc
„van zyne Grooten, welke deCompag-
„ nic komt te vorderen , het zy dan voor
,,altyd , ofte voor eenigen tyd , by en
„onder ons, op een bequame plaatze te

komen woonen.

„Ten laatften belooft de hoogftge-

„ melde Regeering en Crain Linckes , om
„alle quaade bedenkingen , diffidentien

„en mistrouwen weg te nemen , datze

„ naar volgens de coftuimen , onder de
„Nederlanders allerwegen gebruikelyk,
„noit binnen Compagnies vaftigheden

„ zullen komen , als met weinig gezel-

„ fchap , . doch dezelve ongewaapent,

„ moetende 't verdere gevolg buiten bly-

„ ven , ten ware om byzondere voorval-

„ lende redenen anders wiert toegclaa-

„ten.

„Tot folemneele beveiliging van dit

„ alles , zoo hebben Dain Mangappa , halve
„broeder van den koning van Tello, dd

„ Gallerans , of Ryksraaden van wegen
„ hooggemelde koning , vermogen hun
„credentiaal aan dezen origineelen ge-

„ annexeert. Item Crain Linckes voor zich

„ zelven , en wederom de bovengenoemde
„ Dain Mangappa , de Ryksraaden Man-
,^chie-lovey en de Patto, ydervoor zich

„ zelven , dezen op den Alcoran folem-

„ neel befworen , en tot te meerder be-

„ kragtinge van dien , nog gedronken
„ het water , over hunne criflèn gegoten ^

„ betekenende naar des lands wyze , dat

„ indien zy het verbond quamen te ver-

„ breken , zy alsdan van hun eigen ge-

„ weeren moeten vernielt worden. AU
„dus gedaan en befworen in 't quartier

„Jacatra, op den zoom van de veil, van

„ 't veroverde kafteel Samboepo , ter pre-

„ fentie van de nevenftaande Bondgenoo-
„ ten , die dezen zoo verzegeld , als on-

„ derteikent hebben , zoo wel als de gee-

„ ne , welke als Leden van den Raad , by
„ deze negotiatie zyn tegenwoordig ge-
„ weeft, op den I5"i<=" Juli i66p. binnen
„het logement van den Admiraal.

„ De bovenftaande nadere Poin£len zyn

„ gefchreven aan d'een zyde in 't Neder-
„ lands, en aan de andere zyde in 'tMa-
„leits, en waren geteikent onder 'tNe-
„derlands , by Maximiliaan df Jong^

„ Pietcr Koopman , Joan van Oppynen
,

^,Joannes Franfert^ Leendert Rus : Onder
,» 't Maleits , het zegel van Crain Linckes

<,

„ met den naam daar by , voorts Dairi

„ Mangappa j Galeran Mantftloe , Galeran

„ Carré Pano en Dain 'Telolo. 't Vol-

„ gende zyn de Bondgenooten , die pre-

„ lent waren , 't zegel van de koning van

,,Ter-
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,,Ternate, waar onder ÜMtAfajada Jw
„ rotuHis ; 't zegel van den koning van

„Soping, en zyn n;iam daar by, Radja

yPalacka -, J"oe Faccque , P'{(Ja Poja^

,, Radja Cajo^ Palimpac Dain Sitabe^ Aroe

Pite 'toefaiva en Aroe Pite Laompo.»

„Den koning van Tello, op heden ter

ïizelver plaatze vcifcheenen , en verge-

ii zelfchapt zynde me: Crain Linckes^ Dain
j> Mangappa^ (Jalerm de Patto, Dain Telolo

,

j> en anderen , zoo heeft zyn Hoogheid
>> in eigener perfoon , den Eed op den Al-

•'coran folemneel gepreltccrt , enveivol-

>'gens tor te meeider bcvcftiging , zyn
•" zegel hier onder doen drukken , bene-

"vens ook dat van Crain Linckes., en de
" handteikening van de vordere Grooten

,

"op den zi***^" Julii daar aan volgende,
" ter prefentie van de nevensgaande
" Bondgenooten , hebbende ook ingevolge
" van dien tot vergenoegen van de koning
" van Tello , zyn Excellentie Calamatta^
" wegens zyn broeder den koning van

"Tcrnatej item zyn Hoogheid den ko-

"ning vanFalacka, insgelyks op denAl-
coian gerecolleerd den voorgaanden ge-

daanen Eed , op het Vredeverbond tot

j
Bonaye : VVas in 't Nederlands getei-

,, kent by Maximihan de 'Jong , Picter

,j Koopman^ Johannes Vranjjen^ Leenden
,,Rus. En in 'tMaleits, 't zegel van de

„koning van Tello, met zyn naam daar

„by, Dain Mangappa , Galeran Mantfiloe,

„Galeran Carré de Pano , Dain "ïelolo

„ De volgende zyn de Bondgenooten die

«aanwezig waren, 't zegel van den ko-
«ningvan Soping Radja Palacka^ Pa£a
j, Poja , Ridja Cajo , Palimpae Dain Sita-

>> be , Aroe tite Toefansa , Aroe Pite Laom-
i^po.

mOp heden verfchenen wederomme
j> Dain Macoele Sabanhaer , Crain Ma-
5> moet , en Crain Rapoetsjint , gcaffifteert

'» met Dain Mandalique , Dain Telolo , nog
" vyfSoroeans, metnaamen, Carra Ileja

»» genaamt Imama , Carré Tacca , Ijeiva
,

''''Carré Tadjuti Imari ^ Carré Tclolv Innan-
" to y de Tolken , Can^a Rocpa llatoe

,

*' Cana Gapp.i Ijono , en den Schry ver
^''Amim^ vertoonende opgemelte drie
" Peifonagies een half vel fchoon papier,

"daar met Macaflaarze letteren op gc-

'fchreven ftont , door de hand des ko-

, nings, hunne naamen, met byvoeging
jjVan 't groocc Zegel, dienendevoor Cre-
,, demiaal, en tot meerder bekragtiging

jjZoowiert ook by hun overlegt des ko-
„ nings zegel zelve, verklaarende dnor de

„ ziekte des konings gezonden te wezen

,

„om alhier zynen eigenen Peifoone te

„reprel enteren , en van wegen de zelve

„ongewaptnt te bidden om genade aan

» de Compagnie, met ootmoedig verzoek

,

,, darre zoodanig als den koning van Tello tC6f.

j, mogten aangenomen , en tot Compag*
,,nies Bondgenooten herltelc worden,
„ mits welken de Voorgemelte verbinte-

,,niflè haarluiden te vooren gelezen , en
,» tot nader verklaaring ^ in de Macafiaarzc

,> taaie overgezet wezcndc , hebbcnze de

,> zelve zoo m zyn geheel geaccepteert

,

,•> zonder de allerminlle tegenfpraak , en
jjfpeciaal oak het Contra£fc op den p""'"»

,> Maart 1668. in 'tbyzonder met den ko-
,>ning van Tello gemaakt zynde, voorts

»' geamplicert.

„ Eerltelyk dat hier vooren gezpgt is

,, van Tello , ook nu door de koningen

^, en het volk van Goa j en Sadrebone
^

,, ter eerlier begeerte van de Compagnie
„zullen neder geworpen engcüoopt wor-
,, den alle de wallen, muuren, en forti-

,, ficatien van de lieden Goa, en Sadre-

„ bone , zonder dezelve , nogte ecnige

„ andere , weder te mogen opmaaken , als

,, met de wille van de Compagnie. ,t

„ Item dat de koningen zich niet z'ul-

r>len mogen bemoeyen met deMaleyeiSj
>> Mooren , of cenige andere uitlanderen ,

>>hoe zy ook genaamt zyn , welke op
ji heden in Tello , Goa, of Sadrebone,
" of nog elders onder de Jurisdiétie mog-
" ten gevonden worden, maar daar mede
" de Compagnie laaten begaan , na haar

" welgevallen , en fpcciaal Mapulle , zon-

"der ook naar dezen weder ecnige van

"die of diergelyke Natiën in hun Nege-
"ryen te mogen aannemen, als met wille

"en begeerte van de Compagnie} gclyk
" haar ook vry zal liaan zoo tot Tello,Goa,
" Sadrebone , te mogen houden en leggen

,

"zooveel volk als 't haar gelieve tot toe-

zigters, zonder dat op of in de rivierea

,
van Tello , Sadrebone , en oök alle an-

j, dere tuflchen die beide in gelegen , zoo
„ze de Compagnie quame af te liaan,

,, eenige vaartuigen, gehavend of ontfan-

,,gen mogen worden als alleen zulke,

,, welke l'asceJuUen van de Compagnie
,, konncn vcrtoonen.

,, Waar op de voorenftaande Gedepu-

„ teerden, eerllvoor, en van wegen haar

, koning , en daar na voor hun zelvea

„ geprclteert hebben den Eed van ge-

,, trouwe Bondgenootfchap , zoo op den

,, Alcoran als met het drinken van het

„ crilTe water , even met de zelve folem-

„ niteitcn , als by het Tcllozc Verbond

,, itaan uitgedrukt , ter prcicntle van de

1, ondervolgende Bondgenooten, en Ür-
>. dinaire Raadcn van cien Admiraal ter

5, voorlz plaatze, en op den 27"*^" van de

» maand juli 1669.

,. Was in 't Nederlands gcteikent, by

,1 Danker van der Siraten , Pieter Koopman ,

,» Johannes Franjjcn
, Jan van Oppynen ,

,^Leendert Rus En in 'tMaleits, Dain

> „ Alacuele Sabander
i
Manoudjingan ^ Crai»

ifMa'
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l66^. j? Mamoa , Crain Rapoetsjini , en als

5) Bondgenoot , Radja Palacka , meer

» Bondgenootcn zynder niet prefent gc-

5, weeft.

„Op heden compareren ter vooren*

„ gemelte plaatze , in het logement van

„ den Admiraal , den ouden koning van

5, Goa, zynde den jongen koning Mapa-

^jfo'/itbo ziek, Crain Crongron, CrainOedjon ,

„Crain Rapoetsjini., Crain 7'or/ipo Ballang

,

^.f
Carré Momoet ^ Crain Baboan, er. Dain

„ Manjdiqtie , hebben in eigener peribone

,

5, ook op een Alcoran ,
geprefteert den

5, Eed j en vervolgens tot meerder be-

„veftiging van dit alles , hunne zegels

„ hier op gedrukt , met handceikeninge

„ van ook alle vordere prefente Grooten

,

5, en mede ten overrtaan zoo van de ne-

„venllaande Bondgenooten , als Raads-

„ perfoonen.

„ In 't Nederlands geteikent by Maxi-

„ miliaan de '"fong^Danckcrt van der Straten ,

^^Leendert Rus. Onder 't Maleits ftont

„ 't zegel van de oude koning van Goa

,

j, en daar by gelchreven , Crain Richoa ,

3, voorts AhdulHamy Crongron , Dain Ma-
j^mou., Crain Hoedjouj Crain Rapoetsjini

.,

^^Himaligongan Crain Tompoballang^ Dain

5, Menawing , Crain Bohahan , Carré Ma-

5, mou , Menott Djongang , Dain Menalyky ,

„en als Bondgenooten , 't zegel daar nef-

„fens gelchreven , Majuda JoerotulUs ^

^^KaitsjiliCalamatta-j 't zegel van de ko-

3,ning van Soping , daar zyn naam by

5, ftaat , Radja Palacka ; 't zegel van den

5, koning van Tello , en door hem daar

„by gelchreven Crain Tello.

Drte Tranflaathneven .,
tit

het Maleits, gelchreven door Radja

Goa, Crain Tello e» Linckes, ko-

ningen op 't land van Macajfar , aan

den Ed. Heer Gouverneur Generaal

Joan Maatzuiker, (?» de E. E. Heeren

Raaden van Indien , ontfangen den

i^den Augufli i66p. met t jagt de

Cabbeljau-w.

Mijfive van Crain Goa.

„ /""^ Efchrcvcn uit alle opregtigheid en

j, Vj zuiverheid des gemoeds van Pa-

j, diicca Siry Sultan Crain Goa , uit weder-

„ zydze genegenthcid aan den Gouverneur

„ Generaal Joan Maatzuiker , de Raaden

„ van Indien , en alle de groote Perfoo-

„ncn in de lladt Batavia , die wys, en

„ zeer vcrftandig , en een fchcidsman in

„ 't uicfprekcn en voortzetten van Verbon-

5, den met alle koningen op der aarden

j, bcncdcns winds is , vorders zynde zeer

„mcdogcnt en liberaal, by alzynVrien-

„ den en Bondgenooten , die van een ge-

,5 negcnthcid zyn, zoo dat zyn opregtig-

,,heid altoos en over al doet blyken, iö6(?.

„ nevens zyn ainilcntie en ondcrhoudinge

„ ontrent al die gecne die ongclyk aan-

„ gedaan worden > want hy is de winkel

„ van alle verlbnd en kennis , in 't on-

,, dcrhouden van zyn beloften , en zeer

„oprcgt in zyne Refolutien cnjuilitie,

„waar door hy zeer befaamt is in alle

„ Iteden bovens winds, komende tot be-

„ nedens winds , alwaar van zyne magt

„ en ftoutmoedigheid m 't veld des oor-

„ logs verhaalt word , ook van de ken-

,,nis in de handelinge van 't geweer, zoo

„te water als te land , waar voor alle

„ zyne vyanden bevreelt zyn , en wien

„den hoogen God in al zyn doen wil

„ zegenen met gezontheid op deze wereld.

„Vorders naar dit verklaaren wy uit

„een opregt en zuiver gemoed in dit pa-

„ pier , hoe wy alle bekennen oprcgte

„ vrienden te wezen van de Compagnie

,

„en te blyven zoo lang zon en maan

„ Ichynzcl geven zullen zonder verande-

„ ring , vorders alzoo wy door vergele-

„genthcid enonverftandige onwctenhcid

j, quaalyk by de Compagnie gedaan heb-

„ ben , dat verzoeken wy , dat ons veel-

„ voudig mag vergeven , . en gepardon-

„ neert worden door de Compagnie en
„Gouverneur Generaal ; ook zoo vei,-

„ zoeken alle koninklyke kinderen , en
„alle de Groote Perioonen

, gezamentlylc

„om pardon , alzoo wy uit ons zelven,

„ met alle konings kinderen en alle Groote

„ Perfoonen gerefolveeit hebben , by den
„grooten perfoon van de Compagnie,
„den magtigen Veldoverllen Cornelis

,, Speelman , Admiraal, Commiflaris en

„ Superintendent om de Ooll , te gaan

,

„en pardon te verzoeken , die ons ook
„aangenomen en gepardonneert heeft,

„met een opregt en zuiver gemoed om
„ te verecnigen , nevens alle andere Bond-

„ genooten , met het verbond dat nu op
,, nieuws gemaakt is, daar onder begre-

„ pen te worden , en befworen is op den

„Alcoran , op dat het kragcig en vaft

„ zonder eenigc verandering zy j dit maa-

„ ken wy aan den Gouverneur Generaal

„ bekent , v^'egens de vrede die wy met
„den Admiraal gemaakt hebben , doch

„zoo wanneer den Admiraal na Batavia

„ keert , zullen wy konings kinderen in

„des Admiraals gevolg mede zenden, tot

„ een teeken , dat wy pardon verzoeken

,

„ ter eeren van den Gouverneur Generaal

,

„dochwy en konncn nog niet uitvinden

„de naamen van die konings kinderen,

,, alzoo onder de menfch veeltyds ziekten

„ komen en fterften , daarom zoo maake
„dit aan den Gouverneur Generaal be-

„kcnt: Vorders na dit, zoo hebben wy
„ twee brieven voor dezen gezonden , en

„ of die den Gouverneur Generaal bcfteld

„ zyn of niet , is ons onbckcnc , alzoo
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j^wy in die brieven ook om pardon vcr-

5, zogt, en onze ganfche gelcgcntlieid

„bekent gemaakt hebben } wegens het

5,
gepaflêerde ; Niet hebben wy tot ge-

„fchenk aan den Gouverneur Generaal

„ te zenden , door manqucment van gc-

j, legentheid , maar zal God nacht en dag

voor 't weivaaren van den Gouverneur
J5

„Generaal bidden.

Mijffi've van Crain Tello : gcfchrcven

met een zuiver en opregt gemoed van

Paduca Siri SultanArou Narafietet,

Crain Tello , aan den Gouverneur

GeneraalJonn Maatzuiker , en alie

de Raaden van Indien.

„X TOrders naar dit, zoo bekennen wy
„ V van ons zelven, dat wy quaalyk

„ by de Compagnie gedaan hebben , al-

j, zoo wy 't Contraft op Bonayc gemaakt

,

„ zelver hebben verbroken, als mede het

„ Verbond , dat wy alleen in üedjong-

„ pandan gemaakt hadden , daarom zoo

„ hebben wy ons zelven by de Compagnie
„overgegeven , en pardon verzogt, en

„hebben wy daar nevens ons groot ge-

„ weer , dat wy hadden , overgegeven

,

„en zoo den hoogen God ons in 't leven

„laat, en den tyd van des Admiraals ver-

„ trek gekomen ir. , zullen wy nevens den

„ Admiraal op Batavia komen , of anders

„ zal Crain Linckei in onze plaats komen

,

„ofte onze oudlle hxoz<\t\- Dain Mai.gap-

„/)«, ol een ander groot Perlbon, gelyk

j, ten tyde , wanneer met den Admiiaal

„vereenigt zyn , heeft zelve willen na

„Batavia gaan , om dat ik myn eigen

„misdaad wilt , en dat om pardon van
„den Gouverneur Generaal op Batavia

5, te verzoeken: Niets en heb ik tot ge-

„ (chenk te zenden, anders, als een zui-

„ ver en opregt gemoed , en anders niet.

„ Dezen brief is gefchreven in 't huis van

„den koning, in de (ladtTeilo, op den

„ zj-'i"-'" van de maand Juli, in 't jaar lóöp.

Mijfive van Crain Linckes : gefchre-

ven met een zuiver en opre'it gemoed

van Crain Linckes, aan den Gou-

verneur Generaal]oin Maatzuiker,

en al de Raaden van Indien.

„X 7 Orders , na dit UE: dienaar be-

„ V kent van hem zclvtn, dat hy te-

„gens de Compagnie misdaan heeft , in

j, 't verbreken van 'tContrud opRonaye,
„en 't Verbond datUE. dienaar alleen in

„ Oedjongpandan gemaakt had, ciaarom

„zoo hcett UE. dienaar hem zelver. by

,, de Compagnie overgegeven , en pardon

5, verzogt, en heeft ÜÈ. dienaar daar ne-

„ vens al zyn groot geweer dac hy had

,

III. Dtih,

,, overgelcvcrt : En zoo den Hoogen God 1669.

„my in 't leven laat, en den tyd van des
„Admiraals vertrek gekomen zal zyn,
„zoo z.il UE. dienaar met den Admiraal

,, op Batavia komen , om dat hy tyn eigen

„ misdaad weet , en om op Batavia van

„ den Gouverneur Generaal pardon te ver*

„zoeken. Niets en heeft UE dienaar

„tot gcfchenk te zenden, anders als eea
„zuiver en opregt gemoed , en anders

„ niet. Deze brief is gefchreven in 't huis

„ van Crain Linckes , den iflen Jag y^Si

,,de maand Juli, in 't jaar i6(Sp.

Uit het omllandig verhaal van al dit

voorgevallene ziet men hier klaar met hoe
veel dapperheid de Nederlanders zich van
Macallar raeefter , en met hoe veel be-

fcheidenheid zy alle deze hoogmoedige
en trotze koningen vernedert , en ge-
dwongen hebben , om zich op Batavia

voor haar Edelheden te moeten komen
verootmoedigen.

Daar op zyn met de Heer Speelman^

nog in dit zelve jaar ( zoo zyn Ed. aan Koningen

't Opperhoofd van Japara den zi'"^" No- ^'^ .^!^'*

vcmber 1669. fchreefj deze navolgende ^ddhe-
koningen en princen , met hun vorltelyk den ver-

gevolg , ook na Batavia gegaan. ootmoc-

De koningen van Tello en van Linckes
, ^'^

^
•

met hunne vrouwen en gevolg
, 35-0 of

400 zielen fteik.

Crain Birey,zoon des konings van Macadar.

Crain Mandelli , zoon van Crain (dat is

Fi"ins) Crongron.

Care Marnoet^ > twee der Grootfte van
Crain Wello^ \ 't JVIacaflaars Hof.

^ , , , ^ ) van wegen den koning
Galeran Manafa, ( q^& ^^^ ^^,^ ^^_
Galeran tmbol, Volg van 140 menichen.

Prins Catamatta., en zyn vrouw , en de
zulter des konings van Tello , die

wel een fleep van ifo mcnfchen by
zich hadden.

Alle de welke , behalven hunne ver-

ootmoediging voor den Heer ( ^pperlaiid-

woogt Maatzuiker ^ en de Heeren Raaden
van Indien , nu ook derwaarts gingen,

om de goedkeuring van haar Edelheden

op de gemaakte vrede te verzoeken.

Behalven deze Vorlten trokken ook
mede de koning van Palacka , en de

prins van Boni , nevens meer andere Ge-»

volmagtigde Celebize Landvorlten , en

Bondgenooten , met een gevolg van 8oo
koppen, die een groot leven en gekrioel

op Batavia en ook al ecnigc belemmering

aan haar Edelheden gaven , en voorn.i-

mcntlyk het volk van Radja Palacka^

waar onder zeer veel dartele gaften waren,

die by nacht en ontyde zeer veel onge-

bondenheden aanregrten , hoewel haar

Edelheden een middel uitvonden , om
zich niet lang daar na van dit volk

te ontflaan , en de zelve met hunnen

Y ko-
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1669.

Rndja
PaKicka

koning in zekere veldtogc te gebrui-

ken

Na dat nu de koning van Palacka,

xynde te gclyk de koning onder welken

doer'z'vn'^^ Boegis, en die van Boni rtonden, de

hoofdnair dood van zvn grootvader en vader na
met dat zyne gedagten gewroken haJ , volbragt

andere"*^
hy ook zyne belofte , te weren , dat hy

Boegis, zyn hoofdhair , tot een erkentenis van

fcheeren. deze verkregen zeege , zeer plegtelyk

(daar anderzins de MacafTia- en en Boe-
gineezen zoo grootenwerk van hun lang

hair tnaaken , en dagclyks bezig zyn

,

om dac met allerlei geurige, vooral met
welriekende klappusolie , daar zy bloe-

men in doen , te beftryken) liet affiiy-

den.

Hy ftelde daar toe een uirdrukkelyken

dag, riep zyne befte vrienden, en veele

van de volkeren onder hem ftaande, aan

welke hy te dier tyd een koninklyk maal

gaf, zynde die genen , die hem hier in

navolgden , wel 50000 man fterkgeweeft,

200 dat een Boeginces , nog op dezen

dag , zeer liï^t van een Macaftlur , wegens
zyn kort hair, te onderfcbeiden is.

De E. Maatfchappy over dezen koning

,

TV eRv-^" zyne dappere daadcn , zeer voldaan,

ken her-herftelde hem niet alleen in zyne rykcn

fteld, en van Palacka, Boni, Soping, en meer an-
heerlyk (j^re j maar fchonk hem ook een heerlyke

goude keten , met een penning daar aan

,

die hem met zeer veel ftatie t'huis ge-

bragt , en met veel loftuiting omgehan-
gen wiert , waar over deze vorft zeer

vcrblyd was.

Ook hebben haar Edejheden na dien
Daiii Ta-

jyj ^ gg^ groote agting voor zyn gcmaa-

linne, Dain T'ahaliie ^
getoont, behalven

dat die verftandige koningin zich de gunft

,

en pragtige gcichenken haarer Edclhe-

den nu en d.m , in verlcheide gevallen

,

by welke zy hun ftil wegens deze en

gene quaade aanflagen van den koning haar

gemaal gewaarfcliouwt , en dus groote

ongevallen voorgekomen heeft, wel dub-
bel waardig heeft weten te maaken , zynde
dit alleen h.iar gebrek , dat zy op deze

gunft haarer Edelheden zeer moedig en

gewoon was nu en dan al vry fterk daar

op te roemen , en by zulken gelegenheid

als eenigzins vervoert, ook wel zaaken,

die beter gefwegcn waren , te zeggen >

befchon-

ken.

gewoonte,

waarom men haar ook geen geheimen
^^^^

vertrouwen kon , fchoon men weet dat
zy deze fwakheid m;'cr uit

dan uit quaadaardigheid , ocffcnde

Het was ook een groot bewys van
haarer Edelheden agting voor Radja Pa-
lacka^ dat zy hem maandelykszooR^"',
zoo lang hy leefde , gaven , waar door
hy dan ook den meellen tyd op Öontuwa-
lac was , en daar een grooten bloei in

alles door zyn bywezen verwekte , dat

nu zoo niet volgde, om dat Aroe Pont,
die dit niet trok , en die daar over nu en
dan wel eens fchimpte , zich meeft op
Tsjinrana onthielt.

Hoewel nu Radja Palacka groote
deugden had, alzoo had hy ook zyne ge-

breken : want 't was zeer ondankbaar
dat hy zyn gezag boven dat der E.

Maatfchappy , die hem groot gemaakt
had , zogt te verheffen. Daar beneven
die hem eens op de teen getrapt hadden ,

en wat te na gekomen waren , haatte hy
onverzcttelyk

, gelyk dat aan den Heer
Prins

f over 't beitier der zaaken wegens
de moord der koningin van Dompo, en
tc-gen den Sabandaar /ufiius, gebleken is,

dien hy nagaf by de Her Schenkenèerg^

dat zy zyn verderf gezogt hadden j niec

willende dezen Jiinius meer onder zyn
oogen zien , om welke reden hy ook
verklaarde niet weer op Bontuwalac
(zoo lang JuntHS aan 't kalteel was; te

willen komen. Dat zoo veel zeggen
wilde, als dat men hem na Batavia zenden
moeft j dat juilt alcyd niet te pas quam
om de bcquaamfte perfoonen ( hoedanig
deze Jitnius was) ten gevalle van zullt

een vorft te verplaatzen j behalven dat

hy een zeer fchrander navorfchcr van
veel geheimen was , en niets misdaan

had , dan met zyn Heer en JVlec/ter iu

't aanbrengen van zulke zaaken trouw te

dienen , fchoon zy Radja Palacka niec

aanilonden. Ook was hy op de Heer
Jtiritus zoo moejelyk , d.t hy de Bond-
genooten niet wilde by een roepen, nog
den brief van haar Edelheden ontfangen,

of hooren lezen, beiloten hebbende tot

de komlt van een ander Voorzitter op
Boni te blyven , alzoo deze hem tot een

leugenaar gemaakt had , by zyn Ichry-

ven aan haar Edelheden.

VYFDE HOOFDSTUK.
JAn van Oppynen , eerIIe Hoofd na de Fredehfindel in ''ijaar 1669. De Heer deJong

,

in "'tjaar 1670. / oo' zifter. i67o. door de Heer Harthouwer vervangen. De Heer

Boogaard in 'tjaar \6-6. CommifTaris. De Heer Dubbeldekop i6j6. In ''jaar

1677. vcrva igen door de Bocq. Die 1678. ver-vangen is door de Heer Cops. van Dalen

van 1684./W i68f. De Heer kiAiiünk hier tot 1690. f^ervangmdoor de tleerVtin% i6(ji

.

De
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1C60, J^c Koopman Kaas dooY de Heer Schenkenberg -'Jervangen. De Heer Hartfink in 'tjaar 167^.

1694. Landvoogt. Zy» onvooj-zigtig gedrag ontrent den koning van Palacka. löpf. de

Heer van Thye Landvoogt. Radja Palacka 's dood 1696. vervangen door Lapatauw.

De moord van Dain Mabani door Aroe Tcko. Verdere redenen daar van. De dooi

•van de Heer van Thye 1700. De Heer Beernink Landvoogt. Berigt haarer Edel-

heden aan de Heer Beernink wegens de voorige zaaken alhier. En hnare bevelen ontrent

•verfcbeide zaaken .,
alsmede ontrent de bedreven moord. Buiten/poorigbeden van AroeTcko.

Verdere beraadingen der Grooten over zyn zaak. Die de zelve [ebenen te willen over

't hoofd zien. Lafl haarer 'Eó^dheècn om die moord fireng en met de dood te flraffen. En
kort 'er aan , om , zoo de beledigde partyen de zaak niet aanbonden , dan flil pardon voor

hem te doen verzoeken. Haare verdere bevelen daar over
.,

en over andere zaaken. Gè-

fchénken haarer Edclheden aan ecnige Grooten. Verfcheide landen^ door haar Edelhe-

den aan die van Goa, f»z, , weergegeven. De Heer "^ttimx^ fondeert den koning van
Loeboe over die moord. Wat Aroe Teko daar van in opzigt van de Heer van Thye,
en Radja Boni , zei. Nader fondeering van anderen hier over. Magt , die zich de kO'

ning van Boni over de andere Bondgenooten aanmatigde. Zyn Ed. tajl Crain Aganonja
de pols. Vreeze der Vorften om met zyn Ed. bier over , buiten weten des konings van
Boni , te /preken. Nader ondertajling der andere Vorften. jifhankelykbeid der mindere

Vorlten van den koning van Boni. Engelzen op Banjar Maffiii , en humie poging.

Waar over zyn Ed. den koning van Boni
, fchoon zyn GemaUn krank was , zelf boord.

Aroe Teko ryd^ tegen laji, de Ncgry rond. Zyn 'E.d. fpreekt met Aroe Poni over deze

moord. Radja Goa 's aatileg met de Engelzen op Banjar. Verkeerde gedagten der onzeii

van de Bondgenooten. Die alle voor Rampaflen zyn. Dat om veel redenen ook bejl ^

en voor ons V zekerji was. Verfchillende gevoelens haarer Edelheden over zyn 'Jlraffé.

ZynFA. toont aan foar Edelheden i/i? onmogelykbeid , om pardon voor hem te kennen ver*

zoeken, 'toenemende ziekte^ en dood van Mevrouw Beernink.

VOor dat de Heer Speelman , den
^yften December i66p. na Batavia

vertrok , dagt hy 't Oppergezag

Macaflar aan de Heer Bevelhebber

m tjaar

Voonit-
tcr.

Jan van

Oppynen
eerik

Hoofd na ^p

handd \^Dankervan der 'Straten .^ volgens de ordre

't jaar van haar Edelheden , te laaten , doch alzoo

1669. deze Heer nog voor zyn Ed. vertrek is

komen te flerven; wiert hydoor laftvan

de Heer Zeevoogt vervangen door Johan
van Oppynen , onderkoopman , die het

beftier hier tot den zp'^'" Maart 1670.

waargenomen heeft.

De Heer I" ^Y" plaats quam hier, met den eer-

de Jong naam van Voorzitter, éc Hccv Ma>:itni-

liaan de Jong., die tot den 17^^" Novem-
ber 1Ö72. gebleven , en toen voor een

fpringtogt na Batavia vertrokken is , het

gezag in handen van zyn Tweeden , den

Heer opperkoopman David Harthouwer

200 lang laatende; doch de Jong (wiens

beeltenis nog in de gemeene Raadkamer
op Macaflar te zien is) quam dit zelve

jaar op Batavia te overlyden.

Hy wiert den zó**^" December 1Ö72.

door de Heer David Harthouwer , met
de titel van Voorzitter, vervangen.

Hy kreeg eenige gefchillen met Radja

Palacka , weshalven haar Edelheden

goedvonden de Heer Andries Boogaard
.,

Boogaard S^'^oren Landvoogt van Banda , als Com-
in "tjaar miflaris, ofGevolmagtigde, herwaarts in

1676. 'tjaar 1676. te zenden, zoo, om dcver-
Coranus- fchiHen tuflchen deze twee by te leggen

,

als om andere zaaken met deze vorib te

verhandelen, welken Heer den 11''^"

Januarii hier met 't fchip Buuren aange-
land zynde , na een kort verblyf van
maar een maand, op den u''"» Februari

1671.

door de
Heer
Harthou-
wer ver-

vangen.

De Heer

'

na Banda vertrokken is , terwyl de Heeir

Harthouwer in zyn drenll hier vervolgde

tot den f*^" Maart dezes jaars , op
welken tyd zyn Ed. als Landvoogt

>

met 'tjagt de Geregtigheid , na Ternate

vertrok.

Hy gaf het geiag ^ ter ordre haarer De Heer

Edelheden, voor eerft aan den Op- Dubbel-

perkoopman Wybrand Dubbeldekop ovcr,'^^'^°P

die by brieven van den z^^" December' ^
*

1Ö7Ö. door haar Edelheden als Voorzitter

in zyn dienft beveftigt wiert j doch hy
quam den i8<i^n Mcy 1677. te overly-

den.
In'tiaar

De Koopman , en Tweede , Panlus
^f,..^-j\^^^,

de Bocq quam in zyn plaats, en nam het vangen

gezag op dit comptoir tot den i z**'" Ja- door de

nuari 1Ö78. waar, wanneer de Heer j^-^^'^l-

cobCops als Voorzitter verlchcen , die hier Die 1Ö78.

bleef tot 'tjaar 1684., dcnio<*«=''Novcm'Vervan-

ber, op welken tyd zyn Ed. als l^uiten- ^™ ^.'^^^

gemeen Raad van Indien hier overleden Heer

is. Cops.

Onder deien Heer keurden haar Edel-

heden in 't jaar 1679. den Z4*^=" Januari

goed, datCajclidefcheiding, en uiterfte

grenspaal tuffchen de koningen van Ter-

nate en Macaflar zyn zoude.

De Koopman , Adriaan van Dalen , nani Van Da-

toen 't gezag hier tot den zo'^="Juli i68f. len van

waar, en wiert vervangen door den Heer '^^4-
toï

Voorzitter IVillem Hartfink , welke Heer '
^'

tot 'tjaar 1Ö90. , den i ^<*"^" Oftober hier Hartfink

gebleven is j maar niet veel vermaak ge- ^^^''^
"

duurendc zyn beftier gehad heeft, dewyl' ^
'

in geduurige moeite en oiilull: met Radja

Palacka leefde , die zeer ftout begon te

worden , en dien hy daarom gccnzins

Y i derft

tot
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1091. dorftvertvouwen, gelyk hy hem ook niet

toeftaan wilde , mee eenig gevolg ia de

velling te komen.

Hy vertrok toen voor een fpringtogt

met het fchipdeZeift, met toeftemming

haarer Edelheden ,

gezag aan den

na Batavia , en li

de Heer
Prins

169 1.

iet

Vervan- 't gezag aan aen Opperkoopman en

gen door Tweede , de Heer Fmrjfois Prins , die dat

eenigen tyd waarnam.

In plaats van na M^^caflar weder te kee-

ren , bleef de Heer Hart/mg op Batavia

,

alzoo hy 'er niet weer henen wilde , of

hy verzogt meer volk', en ammunitie,

waar op toen de Heer Prins door haar

Edelheden (niet om dat de Heer Hart-

fink op Batavia overleden was
,
gelyk de

Macaflaarzc lyft der Landvoogden meld

,

alzoo ik dien Heer in 't jaar 1694. zelfs

meer dan eens op Batavia tenzynen huize

t>ezogt hebbc) als Voorzitter in zyn plaats

,

in 't begin van 'tjaar i6pi. wiert aange-

ftelt.

Daar op verfcheen hier den
f''"' Juni

löpr. de Heer Dirk de Haas , Gemeen
Raad van Indien , en oud Landvoogt van

AmSoina , als Commiflaris met 'tfchip

Henvik Maurits uit Amboina , bleef 'er

tot den I j"^'" dito , en vertrok toen na

Batavia. Wat die Heer hier toen ver-

rigt heeft , zullen wy hier na eenigzins

zien.

Zyn Ed. liet 't gezag hier verder aan

de Heer Prins , die tot zyn dood , die

den 4''«'' Maart 1694. voorviel, in de re-

geering gebleven , en toen voor een tyd

,

DeKoop- door den Koopman en Tweede , Henrik
manKaas, ^^^^ ^ ^jg ^^^ j^j Jen zift«n Juni bleef,

en die toen als Tweede door de Heer
M^ttheui Schenkenberg vervangen is.

De dood van de Heer Prins., en de ge-

rugten van Radja Palacka 's voornemen

,

door de
Heer
Schen-
kenberg

vervan-

gen.

in 't jaar

1694.

Land-
voogt.

om het hier in de war te werpen , alzoo

men zeide , dat hy wel öoooo mannen by

De Heer ^en zamelde ,
gaven op Batavia zulken

Hartfink bekommering , dat haar Edelheden goed-
vonden den Heer Hartfink , by dit voor-

val de bequaamfte om alles tot een ge-

wenfchte ruil te brengen , te doen aan-

zoeken , om hem de reize na Macaflar

weder fmaakelyk te raaaken j doch die

Heer betuigde in het eerft ganfch geen

genegenheid hier toe 5 maar eindelyk liet

hy zich , op aanbieding van daar Land-
voogt (dat een krulletje meer was) te

zullen zyn , nog bewegen j doch toen

nog ziek zynde, en zyne ziekte hoe lan-

ger hoe meer toenemende, is hy in 't be-

gin van 't jaar i6pf. (zoo meine) op
Batavia komen te fterven.

Deze Heer was in 't eerft al te ge-

j- mecnzaam met Radja Palacka geweeil,

ontrent^^ en drocg -zich daar na al te ftreng tegen

den ko- hem , willende hem nergens in vertrou-
ning van wcn i dat veel quaad gedaan heeft.
Palacka. j)g j^ccr Schenkenberg ondertuflchen

Zyn on-

voorzig-

1695. de
Heer van
Thye
Land-
voogt.

Radja Pa-

lacka 's

dood
1696. ver-

vangen

door La-
patauw.

't gezag van den i.'l^'^^ Juni tot den io<J'° lé^Si

Februari i öpf . gevoert , en ontdekt heb-
bende , dat Radja Palacka nic:s tegen ons,

maar alleen tegen den Sab.xndaar Jmhts,
en andere , die hy niet gaarne zag , had-

de, gaf 'er haar Edelheden kennis af, die

hier op de Heer Ifaac van T'bye , ecrfte

Opperkoopman des kalleels tot Batavia,

herwaarts als Voorzitter wilden zenden

j

doch die Heer , niet genegen te gaan,
dan als Landvoogt , vertrok derhalvca

met dezen titel, en quam den lo**'" dito

met het fchip Zion hier.

Hy , die een fyn , en een zeer net man
in alle zyne zaaken was , wiil het met
Radja Palacka zoodanig te bediflelen , en
hem zoo te believen , dat de bekomme-
ringen , daar over gerezen

,
geheel en

al verdwenen , maar men was nog veel

gerufter , wanneer hy in April 1696.

quam te fterven. Hy wiert door

zyncn neef, Lapatauw genaamt , ver-

vangen.

De Heer van Thye bleef hier regecren

tot den 6*^'" Juni 1700. wanneer hy over-

leden is, hebbende zoo lang niet mogen
leven , tot dat de tyding van zyne aan-

ftelling tot Buitengemeen Raad van In-

dien hier quam.
Dus was zyne regeering inden beginne

zeer gelukkig, en daar deden zich onder

dezelve geen donkere wolken op , dan

dat 'er kort voor zyn dood een zaak voor-

viel , die naderhand zoo aan haar Edel-

heden, als aan zynen vervanger, groote

moeite en veel bekommering heeft ge-

geven. Die wy derhalven van de grond
af moeten ophaalen , om een net begrip

en doorgczigt daar van te hebf:)en.

Het was de vcrfoeijelyke moord , die

door Arce Teko , een der voornaamftc prin-

ccn aan 't hof van Boni , of cigenlyk op
zyn lall , en door zyne bedienden , aan

Dain Mabani, alias Jroe Bcloejfoe o{ Bx-
loejfov. , ccn der voornaam lic princen aan

't hof van Soping, den j**-" Mey 1700.

bedreven wiert. Een zaak , dic mogelyk
noit zou voorgevallen hebben indien zyne

gemahn, Saeini^ of Sa- cyna, (een nigt

zoo men zegt van den koning van Goa,
hoewel yfroe feko dat in 't vervolg ander;-

toont), zich zelven maar ftil gehouden,

üf niets van de minneryen van dien So-

pingzcn prins gerept , of aan haarcn man
(die 'er niets af v/ift) bekent gemaakt
had. Een daad, daarom te vuiler, om
dat hy by Saéna ettelyke , en wel zyne

gelieJfte kinderen ( waar onder jlina , met
de dochter van Dxitoe Locka op Sumba-
wa getrouwt, een der voornaamftc was)
verwekt had. Deze Jroe Teko v/as niet

alleen een van de doorlugtigftc Bonizc

princen , maar by de dood des konings

ook de naafte tot de kroon.

Dit werk nu had zyn begin al ettelyke

jaa-

De
moord
van Dain
Mah^ni

,

doorAroe
Teko.
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jaaren te vooren genomen , want Jroc

'teko was ontrent 't jaar löpf. , nevens

eenige andere Macaflaarfche princen , met
eenige troepen der E. Maatfchappy na

't eiland Sumbawa vertrokken , om Radja

'Tambora , die de koningen van Bima,
Dompo, enz. , op dit zelve eiland be-

oorlogde, te ondcrftcunen , gelykzyook
't geluk hadden van deze koningen te

overwinnen, en der zelver landen onder

hunne magt te brengen ; doch fchoon de

andere troepen der Bondgenooten , na

dien oorlog gelukkig ten einde gebragt

te hebhen , weer na Macadar vertrokken

,

waren egter jiroe feko , met eenige

Boegineezen , en Crain Jeremca , een Ma-
caflaars prins , en den roover Pomelican^

die al 1 1 of 1 2 jaaren van Celcbes gevlugt

was , daar nog gebleven , zich zelven

met het rooven van menfchen en vee

bezig houdende , waar over /iroe

Ponif of de koning van Boni , op j^roe

Teko zeer verbittert was , de wtlke dit

eindelyk mede vernomen hebbende , en

voor dien vorll bevreeft, wel ten eerften

na huis quam ; doch aldaar verfchenen

zynde , begaf hy zich terftont onder de

befcherming der E. Maatfchappy , om
voor de woede des konings van Boni niet

bloot te ftaanj maar wat nu Q-ain Jere-

tiica aangaat , die bleef op Sumbawa met
de roover Pomelican rooven , zoo op

dat eiland , als op 't eiland Mangray,
behalven dat hy zich niet ontzag , zulks

ook op Java en Bali te doen , daar hy
eindelyk zyn einde op een elendige wyzc
bekomen heeft.

Aroe 1'eko , nu t'huis gekomen zynde

,

hoorde nog in langen tyd niets van de

zaak , tuflchen zyne gemaalin en Dain
Mabani voorgevallen.

Alleenlyk oefpeurde hy aan haar een

foort van wildheid , ongebondenheid , en

een afkeer van hem , die al vry verre

ging , niet tegenftaande zy , om de
kinderen by hem geteelt j dit wel anders

mogt gefchikt hebben.

Ja het ging eindelyk 200 verre , dat

zy, zonder eenige reden aan hem te ge-

ven , van hem wegliep , verzoekende te

gclyk van hem gefcheiden te worden,
waarfchynelyk , om dat zy , den aard van
haar gemaal , en ook de gewoonte der

Macaflaaren by voorval van eenig over-

fpel , niet dan al te wel kennende , niet

anders , by 't uitlekken van haaren han-
del met Dain Mabani , dan een zekere
dood voor hen beiden, te gemoet gezien
heeft , het welke zy door deze vlugt na
den koning van Goa heeft willen voor-
komen : want men moet weten , dat de
wetten der Mohhammedaanen mede-
brengen, dat, zoo een gctroude vrouw,
haare trouw en eer vergetende, zich met
een ander, buiten haaren man, komt in

te laaten , een vrouw des doods is , be- 1700.
halven dat ook de man het regt op zul-
ken overfpeelder heeft , om hem na die
zelve wet mede zoo te doen ftrafFen , of
om hem zelf ( voor al zoo de gehoonde
een prins is) op heeter daad op een an-
dere wyze te behandelen > hoewel dat
laatfte meer een uitwerking Van den al-
gemeenen aard der Alacaflaaren , dan een
geftaafd regt, is, alzoo zy zulk een over-
fpeelfter onmogelyk , en even zoo weinig
een overfpeelder

, behoudens hun eere^
in 't leven konnen laaten , al wiften zy
dat zy daar over aanftonts op een fchavoc
zouden moeten fterven. En om hunne
wraak hier over regt te oeflenen , is zulle
een gehoont man doorgaans niet geruft ,
voor dat hy zulk een overfpeelfter

, na
haar eerfl; alles op 't bitterfte verweten te
hebben, zelfs gekrift, en het zelve even
zoo aan die gene , die zyn vrouw ont-
eeren dorft , uitgevoert heeft.

Dit was dan de ware reden van Sa'éna 'j

vlugt , en van haare billyke vreeze voor
de woede van haaren man , wanneer hy
eens agter deze zaak komen mogt ; maar
hy

, daar niet af wetende , en geene de
minfte reden hebbende , om van haar,
die hyzeer tceder beminde, te fcheiden,
wilde haar dit verzoek geenzins toeftaan.
Hy ging dierhalven daar zy was , en

bragt haar door minnelyke redenen zoo
verre , dat zy zich liet ter nederzetten j
doch als hy op zekeren tyd zyn Padi-
velden op Tan - Gnalla wilde gaan zien,
had zy hem 's avonds te vooren wel be-
loofd mede te gaan > maar zeide 's mor-
gens ziekelyk , en daar toe niet in ftaat

te zyn } weshalven hy met zyne kinde-
ren alleen derwaarts toog. Terwyl hy
nu daar was, nam zy den I2,*''"juni löpp.
's morgens ten 4 uuren de vlugt na den
koning van Goa , fonder de allerminfte
redenen hier toe te hebben.

Ontrent dezen tyd kreeg men op Ma-
cafTar ook tyding , dat Crain Jcrenica
de Baliers met zyn rooven van menfchen
en heeften , zoodanig verbittert had , dac
zy hem op 'teiland Salamparan , onder
henftaande, gedood, gelykzy het voor-

nemen gehad hadden , om den roover

Pomelican mede de reft te geven j doch
die was dien dans ontfnapt.

Vei-mits 'er nu van tyd tot tyd ook
gefchillen tuftchen verfchcide princen,

zoo van 't Boaifch als het Sopings hof,
gerezen waren , waar over zy zich ge-
noodzaakt gevonden hadden , om zich

onder de befcherming der E. Maatfchappy
te begeven , wierden haar Edelheden
gedrongen zich daar mede te bemoejen,
die 't , door hun voorfchryvens aan den
koning van Boni , en aan de koninginne
Regente van Soping , eindelyk zoo ven«
in 't jaar itfpp. bragten , dat alle deze

Y j prin-
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1700. princen ( waar onder Aroc feko een der

voornaamfte was) by ons in onze be-

fcherming genomen , door dien koning

en koningin begenadigt , en in alle hunne

llaaten en goederen herftek wierden , by

welke gelegenheid . ook tuflchen de ko-

ningen van Boni en Goa (die , fchoon

de eerfte met des laattlens dochter ge-

trouwt was, op de fprong ilonden, om
met malkanderen te breken ) weder be-

vredigt wierden , dat een heerlyke zaak

voor ons , en voor de Heer van Thye was

,

die 'er de fwaarfte lall van zou hebben

moeten dragen.

AVat nu de vlugt van Sacna verder be-

trof , de koning van Goa liet dit ylroe

Teko met een briefje , door zekere Ma-
caflaarze vrouw , Pintja gcnMxnt, weten.

Zy ontmoetcde hem , by zyne te rug-

komft , ontrent de rivier Mangufla, en

hy llont, op 't lezen van dien brief, niet.

weinig verzet , en begon bekommert te

worden, of 'er ook aan zynvrouws kant

niet wel deze of gene verborgene reden

wezen mogt , alzoo hy aan haar bevoo-

rens noit iet diergcl}ks befpeurt had.

Daar beneven raadde hem de koning van

Goa mede zeer flerk in dit brieije, om
van haar te fcheiden , 'c gene hy , by

jfroe Teh 's komil te Goa , hem door

cenen Dain Thom nog eens aanraaden de-

de, doch 't geen hy dezen boodfchapper'

volkomen affloeg , alzoo hy zeide geen

reden ter wereld te weten , waarom hy

van zyne geraaalin fcheiden zoude. Ook
vraagde hy hem , wat reden Saéna daar toe

had , vermits hy haar ,
gelyk yder een wift

,

zeer beminde , betuigende tegen Dain

1'hom zeer verwondert te zyn , waarom

zy van hem, daar hy geenzius van haar,

wilde fcheiden.

Zy was toen al 17 dagen by den ko-

ning van Goa geweeft , en Dain 1'hom

quam nog verfcheide malen met die

zelve boodfchappen van te fcheiden by

hem , doch hy zont hem gcduurig met

het zelve antwoord , dat hy daar toe on-

genegen was, en 'er geen reden toe had,

te rug. Wat reden Radja Goa Iiad om
zich hier mede zoo te bcmoejen , fchynt

cenigzins , fchoon men zei , dat zy zyn

nigt was , duider : want zoo men Jroe

J'eko 's zeggen gelooven zal , was haar

moeder een flaavin van zyn oom , uit

Layoe oorfpronkelyk , en dus geenzins in

Goa (
gclyk men zeide ) gebooren , of

van dien vorft zyn maagfchap.

Kort daar aan ging hy 'na den koning

van Goa, om zyn pligt van vernedering

by den zelvcn af te leggen, en te gelyk

om Sauna , was 't mogelyk , weer by

hem te krygen.

Hy dedc daar groote moeite toe , en

zy liet hem tot 's nachts ten 5 uuren te

vergeefs, zonder dat hy iet op haar ver-

werven kon, wagten , waar op hy dan 17.-X!.

onverrigtcr zaake , en moejelyk , weer
na huis, en na zyn ruftplaats ging.

Terwyl hy daar geruft lag en fliep,

wiert zy, van 'skonings huis, hemdoor
ecnen Toehan Rappan , zyndc een blinde

Hoogenpricller , t'huis gcbragt. Hy bleef

tot 's morgens leggen , wanneer hy, em-
delyk vernemende , dat Saéna Uil t'huis

gekomen was , by haar ging , en haar

vraagde, wat 'er aan fcheelde, en waar-
om zy hem alle die moeite aan dede,

daar by voegende : fprcck doch u hert te-

gen my uit , en zegt my , ijoat 'er aan ha-

pert , alzoo ik u noit te •voorcn xoo afkeerig

van my befpeurt htbbe.

Daar op viel zy hem al fchreijende te Redenen

voet , omhelsde zyn beenen , en zeide, daar van.

ik hebbe alleen de fchiild , en ik hebbe my
ontrent u niet wel gedragen , weshalven ik

my geheel en al aan u goedvinden onderwer-

.

pe^ gereed zynde alles ^ ^^^ gy mydaar over

zult willen aandoen, te ondergaan.

Hy , dit gehoort hebbende met de
uiterlte verbaaltheid, zei daar op niet an-

ders , dan , ik zal u niets doen , deivyl gy zelfs

uwe misfag bekent ; maar verbergt die voor

my niet ,
'/ zy ten goede ,

'/ zy ten quaade ,

aangezien dit het regte middel is , om myn
hart geruft te feilen , en om alles goeds voor

u zelven te beiverken. Dit zeide hy, om
wat meer uit haar te krygen , hoewel
hem reets veel zaaken bekent waren, die

hy van Dain Malaba ( broeder van Dain
Mabani) Dain Mdjannang {Sacna 's fuftcr)

'toehan Rappan , en meer anderen , al ver-

nomen had. J

Ik hebbe , zeide zy daar op , my met

Dain Mabani /-? buiten gegian , die my

'

verfcheide minnebrieven gezinden heeft, die

ik aangenomen , maar meeft vsrh'and hebbe,

eniuaar toe hy zekere dierifimaart, Sibondc

gebruikt , die haar ook verindagtigt had,

dat 'er nog 1 of z van die brieven overge-

bleven , en in haar tnoeders huis in defaap-
plaats van zekere Saïllli in een kifljc te vin-

den waren.

Zy gaf daar op ook aan Saïf'a laft om
ze te haaien , die ze aanftonts by hem
bragt , welke hy met veel opmerking en

ontzetting las, verbrandende den eenen,

hoewel hy den anderen hield , en wel, al-

zoo zy van veel belang was ,, , bewaarde.

Hy zeide daar op tegen Saina , dat zy

hqar nu wel bedenken mocft , op wat wyza

zy, dit haar misbedryf zoude goed maakcn ,

waar op zy hem autwoorde , dat zy be-

reid was , om ook bet allervuilfe dat hy

haar zou willen opUgien , te ondergaan,-

indien hy maar^ beloven wilde , haar dte

tnisfag te vergeven. .rn :...

Hy zeide, 't is wel, en ik hehve u dat;

maar laat wy ons egter voor. ecrft voor de

menfchen houden , als of wy waarlyk fcbei-

\ den zouden. Zy nam dit, ook zelf onder

cede

,



K E N. Ï7J

170a eede , op den 1
$•'*'=" Juli 1699. aan , en

daar op zeide hy , dat hy voor eerft van

haar zoude fchaden ; daar by voegende

,

ik zal in V Campon Bbaroe ontrent het

kafleel gaan 'wounen , en komt daar u zelven

infchyn als aan my overgeven , en dan zal

ik. overleggen , hoe ik het met u flelUn zal.

Zy verzegt hem , dat hy haar ten eer-

ften na 't Campon Bharoe maar medene-

men zou , en dat zy dan daar van een

fcheidcn zouden } doch , alzoo hy dit af-

keurde , onderwierp zy zich geheel aan

zyn welgevallen ; waar op hy dit alleen

nog zeide (vermits zy'er by voegde van

dan zoo haafc daar nog niet by hem te

zullen komen) 'wa'^^t maar niet te lang^ en

draagt zorge , dat de Eda , zynde de ge-

zette tyd van wagten om te willen fchei-

den by de Mohhamedaanen , te weten,

van 3 maanden en 3 dagen , niet verloopt :

want zoo ras die voorby zyn , valt 'er

over 't fcheiden (dat dan vall volgen moet)

geen bedenken meer , daar men anders

in dien niflchentyd (fchoon al gefcheiden

zynde) weer by malkanderen komen mag.

Zy nam aan daar wel voor te zullen

zorgen, en beveiligde dit weder met een

eed.

^roe Teko ondertufTchen gebruikte dit

gewaand fcheiden alleen, als een middel

om te beter agter de gehecie za.ik te komen.

Hy zont haar dan weder na 't paleis

van den koning van Goa, en ging daags

'er aan metter woon na 't Campon Bharoe

over ,• doch bevoorens quam Dain Thom
hem weder vraagen , of hy dan waarlyk

van zyn vrouw gelcheiden was, hy zeide

ja , doch voegde daar by , ik zal den ko-

ning van Goa nader daar over fpreken.

Zoo als hy nu in 't Campon Bharoe

vcrhuift was , liet de koning van Boni

dezen prins op Bontuwalac roepen , met
welken hy ov^er deze ganfche zaak in

'tbreede fprak.

Daar op begaf hy zich na den Heer
Landvoogt van thye , die hy mede vun

al dit voorgevallene met Saena, in tby-

wezen van Capitein Ram , kennis gaf,

die hem raadde nog wat te wagten , doch
iiiet te haalHg te zyn , en die zaak met

jiroe Pont (du is, den koning van Boni)

vermits hy maar pas met hem verzoent

^vas , eerlt wel te overleggen , om d ar

in verder nazynen raad te handelen. Dit

nam hy aan j en van daar weer t'huis ge-

komen zynde
,
quam daags 'er aan Duin

Mangimba , de zoon van ylroe Tanetta

Matoewa, hem uit zyn vaders naam aan-

zeggen , of hy eens geliefde by hem te

komen.
Hy ging 'er na toe , en verhaalde hem

toen ook de ganfche zaak , tuflchen Saena
en Dain Mabani voorgevallen , die dit

Huk ten uiterlle vcrtoeide.

Agt dagen daar na begaf hy zich na

Goa, om zyne andere gemalin, Janiela^ 1700.
met Jroe Maroangi van daar te haaien,
alzoo hy haar by zyne verhuizing nog
niet wel had konnen medenemen.
Hy ontmoete toen juill ook gevallig

den koning van Goa ten huize van zyn
moeder , vindende aldaar ook den afge-
zetcen koning van Soping , 7o - lifsjang

,
met zyn gemalin , Crain Langelang , de
zuller des konings van Goa , by zyn
hoogheid zitten.

Hy ging daar op met den koning van
Goa alleen , en \ erklaarde hem niet aliten
alles, wat 'er tuflchen Sae-aa en Dain Ma-
bani voorgevallen was , maar voegde daar
ook by , dat hy zyn gemaalin daarom
egter geenzins verworpen had , maar dac
dit alleen in fchyn , en met hun beider
goedvinden gefchiede , laatende haar
daarom alleen nu nog in Goa blyven,
om ondertuflchen eerft regt agter die ge-
heelc zaak van haar enAhbannc komen,
en om dus alles in zynen grond klaar te
ontdekken.

Ook zeide hy tegen zyn Hoogheid,
dat zy daar na in 't Campon Bharoe weer
by hem komen , en zich aan hem , vol-
gens hun onderling veifpiek , onderwer-
pen zou , om met haar dan na zyn goed-
vinden te handelen. Is dat zoo , zei de
koning van Goa , dan zal ik my maar
houden , als of ik van die geheele zaak
niets wete.

Den 9>*«" Augufti onderzogt hy de zaak
van Saena en Dain Mabani met allen ernft

by Si - üonde , do welke getuigde dat Dain
Mabani wel vait in zyn huis , en by
Saena een ganfche nacht gevveeft , en
dat zy hem Z£if 's morgens uitgelaaten

had, waarom zy ook niet gcloovenkon,
dat Saena oit weer by hem , hoe dier zy
hem dat ook gefworen mogt hebben,
komen zoude.

ïy<:\\ io"«" dito Zont hy zekere Panre
na Goa by Toehan Rappa,i , om hem te

zeggen , dat hy geheel en al aan hem
iielue , om de zaak tuflchen Sama en hem
te vereffenen , alzoo hy haar geenzins
verlaaten , en aan den koning van Goa
daar van ook kennis gegeven hadj waar
op dan Toehaa Rappen aannam 't goede
belt tuflrhcn hen te bewerken.

Ecnigen tyd bevoorens had y^roe Tekoj

Dain Aialabj. , den ouder brocdci' van Dai»
Mabani

f
by zich geroepen, den welken

hy , na met hem over de zaak van zyn
liroeder gefproken te hebben , na Dain
Mabani zont, met belofte, dat hy hem,
zoo hy de waarheid zeide , en om ver-

giffenis verzoet , alles vergeven zou,
verzoekende cenelyk te mogen weten,
wat voor brieven zy gewillèlt , en wat
zy verder te zameii gedaan hi.dden.

Hier op zei Daia M(b.ini, dut hy in

die zaak geen Icbuld ter wereld , en dat

hy
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ï7oa hy geenzins haar , maar zy hem, gezogr,

gelyk hyook, 't gene zy hem zont, niet

gehouden, maar gewcigert had, dit na-

der hier mede bevefligcnde, dat hy ver-

fcheidevan die dingen aan zekere vrouw,

•y/'Z/e genaamt , te bewaaren gegeven had.

Drie dagen daar na het Jroe Teko aan

Dain Mabani door Daln Malaha zeggen

,

dat hy hem rond uit de waarheid bely-

den , of dat hy anders die zaak door de

wapenen met hem vereffenen zoude , aan-

gezien hy ( Aroe Teko ) den ring , en de

neusdoek, hem door 5'«c«<!j gezonden , en

die hy nog dagelyks droeg , zeer wel

kende.

Dain Mabani dit gehoort , en geen lull

, hebbende om te vegten
,

gaf kort daar

aan den ring aan Dam Malaba , met ver-

zoek , om die aan /iroe "ïeko te geven j

doch de neusdoek zeide hy aan zyn moe-

der gegeven te hebben.

Daar op g^i'Dain Malaba den ring aan

jiroe Teko over , doch verzogc , dat hy

hem verder buiten die zaak wilde laaten

,

alzoohy dezelve, fchoon^door zyn broe-

der gedaan, ten uiterilcn mispryzen, en

hem in alles ongelyk geven moell ; waar

op dan Aroe Teko beloofde , hem daar over

niet meer te zullen aanlpreken , hem al-

leen nog verzoekende , om van zyn broe-

der eens te hoorcn , of hy geen brieven

van Saena had, met bedreiging, dat hy

die doch voor hem niet wilde verbergen.

Hy zeide ook nog, dat, zoo Dain Ma-
bani die 2 meiden, Sitje en Sonting, die

tuflchen beiden gegaan hadden, aan hem

overgeven, en hem om vergiftenis bidden

wilde , hy dan met Dain Malaba by hem
komen kon , en dat by hem dan alles

vergeven zou

Daar op ging Dain Malaba by Jroe

Cajoe^ een van Jioe Teko 's broeders, en

gaf hem kennis van dit voorgevallene,

waar op Jroe Cajoe gezegt had : 't is wel,

wil myn broeder dit aan tiw broeder verge-

ven^ ik mag het wel lyden; doch laat ons

liever wagtcn tot óatJroe Mamali, ylroe

Bek l Mabani s halve broeders ) en yi?oe

Mampoe (broeder van Jroe Teko) van

Mandhar zullen gekomen zyn , om dan

te zamen die zaak eerlt rypelyk te over-

wegen.
Jroe Teko , van dit onderling overleg

tulTchcn deze twc princen mede kennis

gekregen hebbende , keurde dit ook goed

,

en zeide zich zeer gaarne in die zaak aan

't oordeel en goedvinden van zyn broe-

ders te willen gedragen.

Hy wagcte di'^rhalven tot hun te rug-

konill van Mandhar, of tot den 13'''="

Oftobcr; maar daar vviert van hen over

die zaak niet gefproken , nog gerept,

200 dat dit zoo heen fleurde , zelf tot

den 4'^'^" April 1700., wznnttr Jroe Ma

-

mali na Boni vertrok , om de goude

Quitafol (ofte zonnefcherra) in Boni te 1700:

brengen.

^roe Teko , hoe ongeduldig ook over
dit onbehoorlyk uitllel van een zaak,
waar aan hem zoo veel gelegen was,
wagte na Aroe Mamali 's vertrek nog 8
dagen 3 maar ziende , dat 'er al weder
niets van quam , fchoon hem ondertus-

fchcn van den eenen en den anderen groote

beloften gedaan waren ,
ging daar op

deze ganfche zaak den koning van Boni
bekent maaken , daar byvoegcnde , dat

hy ook de Heer lan Thye \An alles ken-

nis gegeven , en dat hem die gcraaden

had dit met zyn hoogheid eerll wel te

overleggen , en zich na zynen raad te

gedragen.

Daar op gaf de koning van Boni (zoo

Aroe Teko aan de Heer Beernink naderhand

verhaalde) aan Aroe leko den 2,'^<^° Mey,
op Pating - Loang zynde, tot antwoord:

is dat z<:o gelegen , en heeft Dain Mabani
u dien hoon aangedaan , zoo kond gy hem

maar dooden : inant wat 'voor een mansper^

foon kan , dat men zoo met zyn vrouw keft

,

verdragen.

Daar en boven hacf Aroe Poni op ze-

keren avond (gelyk wy in 't vervolg na-

der aanhaalen) Aroe Teko , zoo als hy toen

zelf met Dain Mabani van een en 't zelve

tafelbord gegeten had , en 't gezelfchap

nu fcheiden zou , by zich geroepen , en

tegen hem gezegt : Fader ^ zoo menig-

maal ik u zie , ben ik onruflig van geefl^

en bejchaamt , en wat fiaat kan ik op u

maaken , dat gy myne ordres wel uitvoeren

zult , die niet beqiiaam zyt om uw eigen

fcbande te wreeken.

Aroe Teko
if
dezen doodelyken fleekdes

konings van Boni voelende , en ten eer-

den wel begrypende , waar zyn Hoogheid
heen wilde, zei tegen dien vorft : Aroe.

Poni i gy zult my dat niet meer verwyten^

en ik verzekere u by handtafing , dat Dain

Mabani morgen, of dat ik anders zelf, een

lyk zyn zal.

Doch eer zy van een fcheidden , be-

loofde de koning van Boni aan Aroe

Teko , dat hy hem , alzoo 'er daags 'er

aan een haanengevegt befproken was,

zou laaten weten , als Dain Mabani daar

verfchenen was , en dat het teeken van

zekerheid tufTchen hen wezen zou , dat

hy dan Aroe Teko 's groote kamphaan zou

laaten verzoeken , om welke reden ook
Aroe Teko , die toen by dat haanenveg-

ten niet verfcheen , in zyn huis op de

nader tyding , en 't eiflchen van dien

haan , bleef wagten.

'Zoo ras was 'er de dag en tyd van

't haanengevegt niet , of Dain Mabani

verfcheen daar nevens veel andere Ma-
caHaarze princen > en de koning van Boni

had 'er zoo ras geen kennis af, ofhy liet de

groote kamphaan vao Aroe Teko eiflchen.

Zoo
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1700. Zoo ras Iiad Jroe Tcko dit niet gehoort

,

of hy gaf aan zynvolk lalt, om oTp Dain
Mabani wel te paflen , en hem , wanneer
hy van daar ging, onder de voet te ftoo-

ten. Dit namen zy den 3^«n Mey 1700.

200 wel waar, dat zy hem , zoo ras hy
van daar vertrok , zeer behendig , niet

verre van het kafteel , het leven bena-

men , dat aanilonts een grooren kreet

ganfch MacafTar over gaf, alzoo dit een
ïbhandelyke moord van een der grootfte

Sopingze princcn , en die men ten eerden
ook wift dat door Aroe Teko's laft be-

dreven was , en die nog zyne magtige
vrienden , waar onder de regerende ko-
ninginne van Soping , nog de E. Maat-
fchapp^ , ongewroken zouden , nog
konden laaten.

Op den zelven dag van 'tbedryven de-

zer moord gaf de Heer Landvoogt van
Ihye aan haar Edelheden kennis daar van

met verzoek , om haai*en laft hier ontrent.

Ook verbood hy Aroe leko wel in 'tka-

ileel , of de negry Vlaardingen (waar

door men de ftadt Macafliir verftaan

moet) te verlchynen , maar hy heeft

toen in dit ftuk niet gedaan , 't geen hy
als een wakker en onoevreell Landvoogt
gehouden , en vermogens was te doen :

want had toen Aroe Teko gevangen ge-

nomen , zoo had hy hem , volgens de

wetten der MacafTaaren en der Bonièrs,

zeer gemakkelyk ter dood konnen doe-

men, waar in hem toen allede koningen

en princen ten eerften zouden toegevallen

hebben, te meer, alzoo Aroe Poni^ en

die van zyn ftreng , die de magtigfte

is , niet anders zogten , dan hem aan

een kant te hebben. Ja ik Helle vaft,

dat beide deze princen , Dain Mabani en

Aroe 'teko , den koning van Boni even

zeer in de weg waren , en dat hy geen

beter middel wift, om zich van hen beide

te gelyk te ontdaan , dan Aroe Teko te-

gen Dain Mabani op te hitzen , en hem
aan te raaden den zelven te vermoorden

,

vaftftellende , dat hy dan als moordenaar

van Dain Mabani ook ter dood zou moeten

gevonnift worden , als de zaaken volgens

'slands wetten maar behandelt wierden.

Dit , zeg ik , zou de Heer van Thye

toen zeer gemakkelyk in dezen ftaat heb-

ben konnen brengen } maar vermits hy
den tyd en gelegenheid het voorby loo-

pen , is hy oorzaak geweeft , dat haar

Edelheden, benevens zyn vervanger, en

de regeering van MacafTar , daar over zeer

groote bekommermgen gehad hebben,
en , door te lang te draalen , buiten ftaat

geraakt zyn om hem aan 't leven te ko-
men.

Indien hy dit onder de regeering van
^eWeer Beernink gedaan hadde, zoo was
hy zekerlyk in korten tyd na die moord

,

200 my uit fchryvens van zyn Ed. ge-
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bleken is

, ccn man des doods geweeft. i^oa.
Doch indien men het zeggen van Aroé

Teko , en de gedagten van anderen , eenig
geloof geven mag , zou niet alleen de
konmg van Boni, maar ook de Heer van
Tbye (dat ik niet gelooven kan) hem ge-
raaden hebben , om zich op deze wyze
aan Dain Mabani té wreeken

; ja daar zyn
'er, die meinen , dat de Heer van Thyi
met opzet , om Aroe Tcko te behouden

,

zoo gedraalt , en die zaak niet alleen uit-
gcftelt j maar dat hy ook niet weinig geld
(dat ik al mede zoo niet aannemen kan)
daar voor getrokken zoude h£bben.
Waar by dan nog deze zaaken quamen ,

dat de beledigde party, te weten, Dain
Mabani 's broeders, en vooral de regee-
rende koninginne van Soping , zelf de
zaak niet al tefterk aanbonden, nogregc
over dien moord vorderden

, gelyk aan
de andere zydc de koning van Boni,
fchoon niets ter wereld meer, dan Aroe
Teko 's dood , wenfchende , en de koning
van Goa , by geen van beiden geerne voor
den quaaden man wilden doorgaan , waar
door 't regt , van hem ter dood te kon-
nen doemen , metter tyd quam te verval-
len. Daar hy , een van de gevaarlykftè
princen op ganfch Celebes , en voor
welken nu en dan zelf de koning van
Boni gevrceft heeft , nu wel eens van dit
eiland na onze vyanden had konnen
vlugten , waar van de E Maatfchappy
wel zeer droevige fmerten Zou hebben
konnen gevoelen.

Dit alles egter, om my hier op rond-
borftig te verklaaren , had de Heer van
Thye ('t zy fchuldig , 't zy onnoozel)
buiten alle tegenfpraak wel konnen voor-
komen , maar wie zal my verzekeren dac
haar Edelheden zyn bedryf , van zulk
een prins buiten haarcn laft te dooden,
wel zouden opgenomen hebben , waar
voor ik vaftftelle dat de Heer van Thye
gevreeft heeft , wetende , w»t fterke
ftrengen haar Edelheden , voor al4n zaaken
van zoo veel gewigt , altyd om den arm
houden. Dies is het zeker, dat hy niet
dan om zeer goede redenen , alzoo hy een
zeer voorzigtig man was , zulks gedaan
heeft } en (choon hy aan Arve Teko ver-

boden had , in de ftadt of ontreht het
kafteel te komen , dat hem ook uit den
naam van den koning van Boni aangezegt
was , heeft hy zich egter geenzins ontzien

,

om dit verbod , 't zy des Landvoogts,
't zy des konings van Boni , te overtre-

den , en verfcheide maaien in de negry
Vlaardingen , en in deze en gene ftraaten

met een grooten Itoct te verfchynen,

en zelf by deze en gene Bedienden der

E. Maatfchappy (gelyk ons nog wel
nader blyken zal ) aan te gaan , zonder
dat daar o\ er mede iets , 't zy door de

Heer "van Thye^ 'tzy door dien koning,

Z tegen
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tegen Ai'oe Teko gedaan is, waar uit dan

by zommigen te meer vaftgeitclt word

,

dat jjroe Teko deze moord niet , dan met
voorkennis en goedvinden , zoo van de

Heer vaft Tb)e , als van den koning vao

Boni, bedreven, of dat men ten minften

zeer grooten fchyn tot zulke gcdagten

gegeven heeft, hoe fterk ook de koning

van Boni dit daar na (gelyk ons in 't ver-

volg nader voorkomen zal) \oochcncn

mogt.
Ondertuflchen quam de Heer van Thya

niet lang na deze bedreven moord (dat

wel meell; tot zyne verfchooning is ) in

Juni te fterven , waar van de Regeering

van Macaflar den i4<'"=" dito aan haar Edel-

heden kennis gaf , die reets niet dan te

veel met die moord vangroe Teko belem-

mert, zich niet minder door 'tonverwagt

afrterven van dien Heer verlegen vonden j

doch om zich hier door te redden, von-

den haar Edellieden goed de Heer Corne-

Us Beernink (die zy al bevoorens in de

Heer van Thye^s plaats gekoren hadden)

met hun fchiyvens van den ii^«" Juli,

na Macaflar , maar met zulke wonder-
lyke bevelen over 't geval van, j^roe Teko

,

af te zenden , dat men nu en dan moeite

hebben zal om te raaden , wat zy ia

deze netelige zaak beliefden gedaan te

hebben , alzoo zy dan eens bclaftten

,

dat men hem llreng ter dood vonnifiên.,

en de agting der E. Maatfchappy in

dezen wel bewaaren , en dan weer , dat

men zien zou door de Grooten in der

ftilte op allerlei bedekte middelen pardon

voor hem by haar Edellieden te doen ver-

zoeken;

By 't vertrek van de Heer Beernink

hadden haar Edelheden ook
(
gelyk al in

't jaar iöp8. vaftgeilelt was) befloten een

tweeden Capiiein nevens Jan Pieterszoon

M'cJfclbuYg {mxad^k DitlofBlad , die over

eenige dagen met het fcheepje de Hart-
loop volgen zou ) na Macaflar te zenden

,

en den H^cr Ilemik Col/aart vanLynden,
te dier tyd Gezaghebber hier , na de Heer
van Thye 's dood , te verlofl*en , en zyn

E. met de Hartloop , of ccnig ander

vaartuig, op Batavia te verwagten , ftaandc

als Tweede hier dan de Heer Jacob Klaas-

zoon , en de Fiscaal Henrik Steenkcp ( die

200 naBanda ging) door den onderkoop-
man 'Jacobus (os vervangen te worden,
gelyk zy nu jirent van der Myl alsSaban-

daar goedkeurden.

Aangezien nu de nieuwe Heer Land-
voogt Beernink by zyn komft op Macaflar
(volgens gewoonte) geen memorie we-
gens den ftaat van 't Macaflaars gouscr-
nement , dcwyl de Heer van Thye dood
was, te verwagten had, zoo hadden haar

Edelheden hem alle brieven, zcdert 't jaar

1695. °^'^'' en weder gewiflelt, mede ge-
geven, om die op de reizc te doorlezen,

en daar door een grondige kennis van de,.(^_

Macaflaarze zaaken te krygen , vallilel-

lende, dat de HecrCo/Wjv, en de Raad,
zyn Ed., by zyn komft, wel nader van
alles, 't geen zedert mogt voorgevallen

zyn, onderrigcen zouden.

Doch eer wy hier mede voortgaan
moeten wy tuflchen beiden injaflcn zeker
berigt , dat haar Edelheden aan de Heer
Beernink voor zyn vertrek gaven.

Zy vertoonden aan zyn Ed. , dat Ma-
caflar de fleutelvan deOofl;, en dat deze Berigt

Land voogdy hen, tcntydc, toen de Ma- ^^f'^j
^

caflaaren nog in hunnen bloei waaren,aan de
zeer groote belemmeringen en moejelyk- Heer

heden , voor al in Amboiria gegeven had- Beernink

de i maar dat zy, in de jaarcn. \66j. efj'^lo^^ri.

en i6<5p. door de Heer Sfcelman beteu- ge zaakea
gek zynde, men haar nu ook wel ftreng alhier,

in dien band houden mocll, waar toe de
E. Maatfchappy nu de magt in handen
had , door 't Contraft vaii Bonaye, en
't XXV. Art. van dien j alzoo zy by dat

Art. gcmagtigt was , om over hunne ge-
fchilicn, als eerfte Bondgenoot, in bil-

lykheid , en volgens 's lands regten te

vonniflen.

Maar gelyk nu , met dit te doen , de
regte balance onder de BondgCnooten
gehouden word , alzoo is dit een zaak van
de uiterfteomzigtigheid, en van zoo veel

moeite voor de Heeren Landvoogden ze-

dert dien tyd gewcelt, dat haar Edelhe-
den bekennen moeften, dat men dit, by
't leven van den voorigen koning van Pa-
lacka , noit na den eifch van dien Art.

had konnen uitvoeren , aangezien die ko-
ning , bevoorens mede door de Macaflaaren
t'ondergebragt zynde , en zedert onze
wapenen onder deiieer Speelman gevolgt

,

en door zyn groote dienflen , veel ver-

mogen by ons bekomen hebbende , die

gelegenheid en genegenheid van haar

Edelheden van tyd tot tyd had zoeken
waar te nemen , om zich aan de Macaflaa-
ren, op welke hy zeer verbittert was, te

wrceken , en hen , daar hy maar kon , te

verkleinen, gelyk ook hier uit een bele-

gering in 't jaar 1Ó77. <^oot Radja Palackn

gevolgt , en waar door een groot getal

Macailiiaren van 't eiland Celebes gevlugc

was,die daar op hurtne rooveryen, en andere

voornemens op Java 's Oollkuft, Tsjeri-

bon , Bantam , Sumbawa , Palimbang

,

Jambi, Siam, Borneo, en elders, zeer

ftout in 't werk gcfl;elt , en de E. Maat-
fchappy op alle die eilanden, en kuften,

veel moejelykhcden verwekt \ en toe

groote onkoilen genoodzaakt hadden,
alzoo zy hen dwongen na alle die plaat-

zen, daar zy de pypen Helden, van tyd

tot tyd veel krygsvolk te zenden.

Door dezen annleg had de overleden

Radja Palacka metier tyd op Celcbcs de

volitrekte oppermagt over alle de andere

ko-

^.
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koningen van dat eiland zoo verre reets

aan zich weren te trekken, dat niet alleen

die van 'tkoninkryk Soping, en andere,

die bevoorens onder 't jok der MacafTaa-

ren ftonden , zedert volflagen van hem
afhingen , en al hunne magt aan hem op-

gedragen hadden j maar dat ook den ko-

ning van Goa zelf zich niet ontzag dit

by een brief zeer lathertig aan haar Edel-

heden te kennen te geven , hoewel deze

brief niet buiten kennis van Radja Palacka

afgegaan , en eerft van hem doorlezen was.

Ja zelf had Radja Palacka die bepaalde

magt zoodanig raetter tyd beginnen te

* misbruiken, dat hy in toorn deGrootlte

des lands niet veri'choonde, en hen maar

neJerzabelde , dat egter meer de 1'chuld

der Bondgenooten , die dit leden , daar

zy 'tilutten konden, dan wel van Radja

Palacka, was.

Ondertuflchen was hy 't ook , die de
Bondgenooten eerft verzameld, die vry-

gevogten , en ze alle by de E. Maat-
ichappy als een vader (hoedanig men hem
aanmerkte) gebragt , waarom hy ook
zeer veel by de zyne, en by ons, voor

uit had. Ook dede hy zyn zaaken zoo
ftraf, en zoo fchielyk af, omdathywift,
dat zyn volk zoo moeft bertiert worden

,

en om te beletten , dat wy door onze

verkeerde voorfpraak dit niet verhinderen

mogten.
Dit bedryf nu van Radja Palacka , van

zelfde grootfte koningen aan den hals te

komen , en dezelve , zonder ze eens te

hooren , om te brengen , Itont haar Edel-

lieden wel geweldig tegen de borft, maar
aangezien zy hem zelf zoo groot gemaakt
hadden , konden zy hem nu niet voor
't hoofd ftooten , te meer , alzoo 't den
naam had , dat hy dit alles ten befte Van
de E. Maatfchappy dede. Hoewel hy
niet anders zogt , dan zich zelven , tot

nadeel der E. Maatfchappy, meefter van

alles re maaken.
Ondertuflchen gaven haar Edelheden

aan de volgende Landvoogden laft , om
die door geweld nu onbepaalt gewordene
oppcrmagt van Radja Palacka zoo voor-

zigtig en zagt , als 't mogelyk was , al-

lenskens te bepalen , dat ook de Heeren

Co/>J, en Hartjink, wel met veel overleg

hadden zoeken te doen ; doch zy waren
hier in zeer veel door de lathertigheid van

den koning van Goa verhindert gewor-
den; gelyk hierdoor in 't vervolg, voor
al door de flaauwheid van de Heer Prins

,

het evenwigt geheel en al in 't voetzand
geraakt was, zoodanig, dat deE. Maat-
Ichappy loen geheel van haar ftuk fcheen

verzet te zyn, voornamentlyk ook, na

de moord der koningin van Dompo , in

welke tyd haar Edelheden , by haare in-

ftruftie van den zift^" Januari in 't jaar

lópf. aan den toen vertrekkenden Heer

, Landvoogt van Tloye zoodanigen laft ge- 1700;

geven hadden , als zy in opzigt der an-
dere Bondgenooten meinden van nooden
te zyn.

By zyn leven had Radja Palacka zyn
ncei Lajiataawwel als zyn vervanger ver-

klaart , doch hem daar na weer verwor-
pen , alzoo hy verwaarlooft had den Heer
vanThyc, volgens zyn laft, optewagren,
en zoo Aroe Teko toen niet op Sumbawa
geweeft was, zou hy zekerlyk dien ko-
ning gevolgt hebben j maar dewyl hy nu
afwezig was , wift Radja Goa het egter
zoo te draajen ^ dat Lapatauw in zyrt

plaats quam ; een woeft bot menfch , die
van niemant wil geraaden zyii , na zyn
hoofd leeft, en zeer haaftig is.

Na dat nu Radja Palacka 't jaar daar
aan overleden , en Crain Lapatauw in zyn
plaats , als koning van Boni , aangeftelc

was , was 'er een groote verandering
ontrent het houden van die ftreng geko-
men, alzoo die prins in zich zelven zeei:

los en ruw van leven , en met veel andere
onvolmaaktheden bezet was , behalven
dat 'er ook ruftchen hem , en zyn fchoon-
vader. Radja Goa (gelyk ons laater bly-
ken zal) een doodelykc verbittering ont-
ftont , waar by nog de voorige koning
van Soping , 'Toydsjang , door den voo-
rigen koning van Falacka afgezet, in en
over Soping als koning weer aangeftelc

was, een zaak , waar in de koning vart

Goa niet weinig de hand gehad hadde,
en die de jegenwoordige koning van Boni
door eenig krvgsvolk , reets na Soping
gezonden, zogt te beletten, waar door
hy dan ook veel princen genoodzaakt had ^

zich onder de befcherming der E. IVlaat-

fchappy te begeven, al het welke nu aan
de E. Maatfchappy meer voet gegeven
had , oni den koning van Boni in zyne
oppermagt over de andere Bondgenooten

,

die hy zich even zoo ftcrk als zyn oom
aanleunen liet , wat meer, dantevooren,
te beteugelen . Egter dorft Radja Loeboe i

even na Radja Falacka 's dood , by de
aanftelling van den nieuwen Radja Boni,
wel zeer ftout aan de Heer van "ïbye

vraagen , of de jegenwoordige koning van
Boni het ryk nu even zoo , als de voorige

koning , en met de zelve magt over de Bond-

genooten, hebben zou j daar nog by dur-

vende voegen , dat , zoo het met die zelve

magt niet was , dan ook de vrede en eenig-

heid der Bondgenooten niet bejlaan kon%

hoewel die zelve koning naderhand wel
heel andere taal gevocit heeft. Egter

moet men bekennen , dat , 1'choon wel de

E. Maatfchappy de eerfte der Bondgenoo-

ten is , zy waarlyk dat regt niet wel
oefFenen kan , ten zy zy door een tweede
medehelper , die na alles verneemt , en

dat eerft in den haak brengt ,
geholpen

,

en onderfteunt word , waarom ook dé

Z. i, Heer
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hooger gezag,

Heer Spcd/fia»., dit zeer wel voorziende,

die hooger magc in 't bywezen van alle

de Groeten , onder ons

aan Rafip Pahcka opgedragen had.

Hier op was verder den oorlog van den

koning van Tambora met die van Bima,
Dompo, enz. in 't jaar löpp. (door y/roe

2'eko en Crain Jerenica mede onder 't hoo-

ger gezag derÈ. Maatfchappy bygewoont)

gelyk mede de vrede tufichen yJroe Poni

en den rcgerenden koning van Soping,

en alle deprincen, waar op zy misnoegt

waren , ja zelf een onverwagt vergelyk

tufichen de koningen van Boni en Goa,
gevolgt.

Uit dit bcrigt nu meinden haar Edcl-

heden dat de Heer Bcemink veel licht

kreeg, om wel tebezeflfen, dat, hoeveel

moejelyke beraadflagingcn haar Edelhe-

den hier over in de voorige tyden , zoo

,

over 't houden van 't evengewigt , als in

't bewaren van 't gezag der E. iVlaatfchap-

py onder de Bondgenooten, om hier alles

weer in den haak ce krygcn , ook mog-
ten gehad hebben , de algeraeene zaak nu
cgter een geheel andere gedaante , en

haar gezag alhier zulk een nieuwe luifter

gekregen had, dat zy den Heer Beernink

hier by vooreerft genoeg meinden in ftaat

geftelt te hebben , om te weten , wat
hem , tot het ordentelyk houden der ba-

lance van 't evengewigt onder de Bond-
genooten , verder van nooden was , waar
ontrent hem 't doorbladeren der mede-
gegevene brieven nog vry meer en klaar-

der opening llont te geven , alzoo zyn
Ed. daar uit nader blyken zou , van
wat aard de jegenwoordige koning van

Boni was , en hoe voorzigtig men zyn
Hoogheid binnen de palen van zyn pügt
houden, en wat zynEd. ontrent den Ko-
ning en Groeten van Goa , mitsgaders

ontrent alle de andere Bondgenooten,
doen moeit.

Voor al gaven haar Edelheden dien

Heer in laft , zoo 'er feitelykheden mog-
ten voorvallen , die men niet fluiten

kon , dat het dan altyd beft was de E.
Maatfchappy buiten 'tfpel , en onzydig

te houden j mits dat hydan ook voorzig-

tig beletten moeft , dat de eene party de

andere niet bedierf, dat alles op zyn tyd

weer tot een goed vergelyk gebrast, en

de vcrongelykte door 't gezag der E.

Maatfchappy in zyn voorigen Haat her-

ftelt wierd.

Ondertuflchen moeten wy hier zeggen

,

dat gelyk de oude Radja Palacka een
uitftek onder de Boniers was , alzoo zy
doorgaans doffer en botter van geeft , dan
de Macaflaaren , zyn , de zaaken na zyn
dood een wonderlyke keer namen , waar
van zich 't Hof van Goa ook wonderlyk
heeft weten te dienen , aangezien die hoog-
hertigen iets aangebooren hebben , waar

mede zy de overige Celcbizc volkeren

weten te lokken , en tot hun gevoelen

over te brengen , kennende hunne po»
licike voornemens door een geraffinecr-

den hafpel zoo fyn door clkanderen

draajen , dat de botterikken van Boegi-

neezen niet eens kennen merken , wat
'er agter fteekt. Ook zal men niet fyns

nog gceftigs onder de Boegincezen vin-

den , dat uit geen Macaflaarze herzenen

gekomen is.

Men bclafttc zynEd. ook, dat alle de

koningen van Sumbawa (als die van Bima

,

Dompo, Tambora, Gore, Pekat, en

Sumbawa) daar de Celebifche vorften

fchreyeling zogten over hcenen te zitten

,

niet meer, als bevoorens
,
gedrukt, maar

in hunne regten gehandhaaft , en dat zoo
veele van daar gevlugte volkeren , op
welke men vuile rooveryen gepleegthad,
in 't hunne herfteld , en door ons gezag
eens weder opgebeurt mogcen worden,
waar door het aanzien , en de agting der

E. Maatfchappy niet weinig by alle deze
volkeren toenemen zoude.

Het fchynt ook dat de brief, deerden
Heer van Thye zalr. , en den Raad van Ma-
caflar , over de moert van Dain Mabani
aan haar Edelheden gefchreven , zoo korc
en verward opgeftclt was , dat hen daar

in alles nog te duifter voortquam , onj

eenige vafte ordre te geven , te meer,
alzoo zy zedcrt geen nader fchryvens daar

over van Macaflar bekomen hadden 5
waarom zy dan eerft een nader en een

omftandiger bcrigt v.in deH&cx Beernink,

na dat zyn E-d. daar zou aangeland zyn

,

vervvagteden.

Ondertuflchen hadden haar Edelheden
ook gemerkt , dat die van Gea zich nog
wel mceft deze zaak aantrokken , wes-
halven zy den Heer Beernink in laft gaven ,

om voor al doch te beletten , dat die van
Soping zich met die van Goa niet tegen
die van Boni verfterken mogten , alzoo

dan de fpil van 't gezag der E. Maat-
fchappy geheel en al m uc allche leggen

,

en zy buiten alle tegenfpraak ten eerften

in 'tonderfpit wezen zoude , aangezien

de voorige tyden hen geleerd hadden , dat

de overwinning van den koning van So-
ping aan de Macaflaaren 'tgrootfte gezag

toegebragt had , om hunne hecrfchappy

over ganl'ch Cclcbes uit te breiden , om
welke reden die van Boni zich ook altyd

van dien van Soping aan hunne zydc had-

den tragten te verzekeien , gelyk dat de
E. Maadchappyookbeftdiend, en 't van
haar altyd, zooveel 'tmogclykwas, daar

na gefchikt is , om dus te beter in ftaat

te zyn de balance tuflchen de Bondge-
nooten in evcngewigte te houden j maar
het zelve moet by ons zoo verre niet ge-

trokken v.'orden, als de kening van Boni

dat wel gaarne zoude hebben , te weten

,

'tgc-

1700.

En haare

bevelen

ontrenr

vcrlchei-

de zaa-

ken , als

mede
ontrent

de bedre-

ven

moord.
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1700. om over die van Soping als Oppcrheer

't gezag te voeren , alzoo dit geenzins

de meining haarer Edelheden , maar in

tegendeel haare laft en bevel was , om
de regten van yder Bondgenoot in 'tby-

zonder in alle billykheid te handha-

ven, en maar te beletten , dat geen van

die tw^ee magtigfte partyen een al te

grooten aanhang tot nadeel van ons ge-

zag kreeg.

Haar Edelheden hadden ook wel berigt

gekregen van de dood van Crahi Jereni-

ca^ en van den buit, die men daar by be-

komen had, beftaande in veel gewecren
van goud en zilver, enz., gelyk zy daar

by ook zagen , dat de zelve aan de Heer
van T'bye reets door Radja Goa , in 't le-

ven van dien Landvoogt , waren overge-

levert ; maar alles quam hen dien aan-

gaande mede nog zoo duiller voor , dat

zy meer licht dienden te hebben , eer zy

in ftaat waren , om nader bevelen hier

over te geven.

Aangezien nu die van Bima aan haar

Edelheden belooft hadden , zoo veel

Sappanhout te zullen leveren , als 't fchip

de Peperthuin , na deszelfs kom 11 van

Timor, zou konnen laden, zoo zouden
haar Edelheden dit ook by de eerftc ge-

kgenheid te gemoet zien.

Hier nu mede vertrok de Heer Beernink

in 't midden van Juli met het fchip de
Matroos na JMacaflar.

Ook gingen nu te gelyk aan de Regee-
ring van Macaflar eenige brieven van haar

Edelheden , waar by zy aan haar Agtb''^"

den ip'i^njunii (nog van de Heer van Thye 's

dood niet wetende) bekent maakten , dat

zyn Ed. door de Heeren xvii. in 't va-

derland den 50'^^" Oótober löpp. Buiten-

gemeen Raad van Indien gemaakt was,
en dat haar Edelheden daar op goed-
gevonden hadden zyn Ed. na Batavia te

ontbieden, en hemdoor de Heer iSeer»/»^

te doen vervangen , doch ondertuflchen

't overlyden van dezen Heer , by haar

Edelheden vernomen zyndc, hadden zy

daarom den Heer Beernink maar ten eerllen

tegen de Moeflon op herwaarts afge-

veerdigt.

Zy hadden by hun fchryvens aan den

koning van Boni , en aan de koningin van
Soping ook crnftig aanbevolen , om die

moord van Dain Mabani aan ylroe 7'eko

ftrcng te ftrafïèn j hoewel de tyd ons

lecrenzal, dat haar Edelheden by die lafl:

niet zullen volharden. Zy gaven ook be-
vel om wat meer fchildpads hoorn , dan
bevoorens, al was het tegen 70,80 ja po
R**"' 'tpicol, voor d'E. Maatfchappy in

te koopen
, mits dat dit deugdzaam in

zyn foort zyn mocft.
Hun bevel was ook , uit laft der Heeren

XVII. , om allezins hier tegens het lillig

inboorcn der Engelzen, en van allen die

onzen handel tragtten tebenadeelen, yve-iyoo,
rig te vvaaken , als mede om de jaarlykze
renten van opgenomene penningen van
f tot 4 ten 100. te verminderen dat van
den i"«" September by allen , die hun
geld op dien voet by de E. Maatfchappy
laaten wilden , ingaan zou , en die dit
ongenegen was , kon men zyn geld maar
wedergeven.

Voor 'tlaatft maakten zy nog bekent,
dat 'er volgens de Nieuwe, of Gregori-
aanzeftyl, in 't jaar 1700. geen fchrikkel-
jaar wezen , en dat dierhalven Februari
maar z8 dagen ( waar op men in 't maa-
ken van alle fchriften wel letten moeft

)

hebben zoude j daar by voegende , dat in
't jaar 1600. , en vervolgens alle 4 jaar,
wel een fchrikkeljaargeweeft wasj maar
dat 'er in de jaaren 1700, 1800. en ipoo.
geeri , doch weer in 't jaar 2000. een
fchrikkeljaar wezen zoude.

Zoo ras nu was zyn Ed. niet hier, of
hy nam de Regeering van de Heer Col-
laart den ii<*«" Augufti over, en gaf haar
Edelheden ten eerften van 't noodige be-
rigt.

Den zö"*" December verfcheen ook
Capitein Blad met de Hartloop , nevens
een lading van ƒi68pi - f - 8. in verfcheide
waaren beftaande, en den ^1^^° Decem-
ber 1700. zonden haar Edelheden , met
't fchip den Yfl"el , den Fiscaal Fos mec
100 krygslieden herwaarts , behalven
welke zy in 't begin des jaars 'er nog 80
gezonden hadden , die met de verdere

,

hier in bezetting leggende , 64Ö koppen
uitmaakten , in tyden van vrede overge-
noeg , om alle poften te konnen bezet-
ten ; doch in oorlogstyden kon men ten
eerften meer volk en fpoedig ontzet
krygen.

De Heer Beernink nu op Macaflar ver-
fchenen zynde, hnd Radja Boni (zoo uit

haar Edelheden fchryvens van den ji^m
Februari 1701. bleek) met veel yver zich
van Tsjinrana na 'tkafteel begeven , om
den nieuwen Heer Landvoogt ordentelyk
te .ontfangen , en om den brief van haar
Edelheden volgens gewoonte zeer ftaatc-

lyk te doen inhaalcn.

Nadat nu zyn Ed. eenigen tyd daar na
van alles , en inzonderheid over de zaak „ .

van yiroe 7'eko , zoo door den Heer Collaart fponVhe-
en den Raad , als door den koning van den van

Boni, net berigt ontfangen, en verftaanAroe

had, hocdanige buitenfpoorigheden jiroe '

Teko nog boven die moord , zoo by 't le-

ven van de Heer van 'Thye , als vooral

daar na, by deze en gene onzer bedien-

den bedreven had , alleen om dat hem
door dien overleden Landvoogt de in-

gang in 'tkafteel verboden was, en hoe
hy niet voor den ip^^" Junii na Tsjin-

rana op Radja Bonis ontbod vertrokken

was, nadat hier over aanzynHoogheids^
Z i Stadt-
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Verdere

beraadin-

gen der

Stadthouder of Ryksbeftierder Aroe Ta-

nette Matoeiva , door de onzen zeer llerk

geldaagt was ,
gaf zyn Ed. daar van

aan haar Edelheden bchoorlyke kennis,

daar by voegende , dac de koning van

Boni , zoo 't fcheen , meer na een llrenge

ftraf over die moord , dan wel tot eenige

infchikking, overhellen zoude, hoewel

die van Jroe 'Teko^s maagfchap 'tmoge-

lyk daar toe zouden zoeken te brengen

,

dat de zaak mogt ingefchikt worden j

ook blykt my uit verichcidc brieven over
Grooren en weder gewifTclt , dat , hoe zeer de
over lyn koning van Boni na de dood van Aroe

T'eke in zyn hert haakte, hy egter, om
zyn ware meening te ontveinzen , nevens

die van Soping (dien 't voor al raakte)

gezegt had, dat deze zaak hen niet aan-

ging , zonder egter daar by te voegen,

wie dan over Jroe Teko 's zaak , en over

zoovuilen moord, alsRegter zitten zou.

Ja zelfs had CareleJJang^ tolk des konings

van Boni, den i'*^" December 1700. den

Heer Beemink , uit Radja Boni 's naam
gezegt, dat die twee Hoven het oordeel

over die zaak aan de E. Maatfchappy

bevolen lieten. Welk Zeggen nogtans

maar voor een beleeft compliment op te

nemen was , alzoo die zelve Carelejfang

kort bevoorens uit naam van Dato Riwato ,

koningin van Soping ( de gehoonde en

klagende party ) klaar uit gezegt had

,

dat , vermits Dain Mabani nu van kant het

ook beft was, dat men het daar by liet, en
dat het metter tyd wel dood bloeden zou.

Ook quam 't befluit van den koning van
Boni , en van de koningin van Soping

,

daar op uit , dat zy hem nu , alzoo 'er

,

volgens de Macaflaarze wetten, reets te

veel tyd verloopen was , niet konden
vonniilèn , waar uit dan de Heer Beermnk

niet quaalyk befloot , dat fchoon men

,

ora 't regt en 't gezag der E. Maatfchappy
in ecre te houden , al goed vont het

vonnis des doods over Aroe T'eko te vellen

,

hy egter met veel grond vreesde , dat het

zelve niet zou uitgevoert worden , waar
by dan de E. Maatfchappy in opzigt van

haar gezag en fatfoen te veel zoude wa-
gen j weshalvcn het daar na toe fcheen

te hellen, dat het (gelyk uit laat er fchry-

van de Heer Beermnk van den 20"^" April

1701. bleek) beft zyn zoude Aroe T'eko,

om zyne groote vrienden, en om van de

E. Maatfchappy 's wegen niets te wagen

,

maar te begenadigen.

Haar Edelheden ondertufTchen meinden

Laft haa-^°''^°'"^"
haaren pligt in dezen bctragt

rer Edel- te hebben, met aan de Hoven van Boni
heden en Soping in allen ernft te bevelen , om
om die docii 2,00 vuilen moord Ilreng , en zon-

fireng en*^""
''^^"z.ien van perfoon , ten ipiegel van

met de anderen te llrafien. Wilde ondertus-
dood te fchen de koning van Boni dit niet doen,
ftraffen, g^j ^^^ jj^^j. ^^.jjp jjg beledigde koningin

Die de
zelve

fchenen

te willen

over
't hoofd
zien.

van Soping mede te vrede , zoo konden
ook geen van de andere Bondgenooten
zich daar mede bemoejen , of 'er iets te-

gen inbrengen , altoos met die hoope niet

,

dat 'er iets goeds op volgen zoude , in

hoedanigcn geval het voor de E. Maat-
fchappy het allerminfle voegen zou,
h.iar fatfoen daar aan te wagen, en eeni-

gen grond te geven, om het vonnis, dat

zy daar over met alle reden ook vellen

kon, te zien befpotten j en voor zoo verre

oordeelden dan haar Edelheden 't befte

om haar gezag in eere te houden , wan-
neer de Hoven van Boni en Soping ge-

heim daar toe gcbragt wierden , om Aroe
Teko 's zaak weer te aanvaarden , dat zy

,

in plaats v.in hem te vonnilTen , voor hem
by haar Edelheden v.iiden fpreken , en zyn
pardon verzoeken, waardoor haar gezag
en fatloen bewaart > en Aroe Teko , na
haare meining , te kragtiger en aan die

Hoven , en aan de E. Maatfchappy , zou
verbonden worden.

Indien nu de zaak ondertuflchen van
natuure veranderen mogt, dan mocft de
Heer Beemink weer zulke maatregels ne-

men , als de tyd hem toonen zoude voor
de E. Maatfchappy beft geraaden , en
voor de gemeene ruft dienftigft te zyn,
al 't welke zy zyn Ed. en den Raad ver-

der bevolen lieten.

Dit waren zoo de aanmerkingen en be-
velen van haar Edelheden in dien tyd , die

hier na wonderlyk na 't loopen dezer zaak
zullen veranderen.

In dit zelve jaar 1700. , niet lang na zyn
komft , had de Heer Beemink , voor al

op den 28"*^" September haar Edelheden
gewaarfchouwt , dat, aangezien de Ma-
caflaaren nu zedert } jaaren veel verzoe-

ken over deze en gene zaaleen gedaan
hadden , het nu tyd voor de E. Maat-
fchappy begon te worden , om haar milde

hand voor hen te fluiten , om zoodanige

redenen , als zyn Ed. daar toen by gevoegt
had.

Arce Teko had zelf ook over zyn zaak

in dit zelve jaar een brief aan de Heer
Direfteur Generaal -jan Hoorn gefchreven j

maar die verfchilde in 't verhaal zoo
wonderlyk veel van Radja Boni's fchry-

ven aan haar Edelheden , dat zy niet

wiften, wat zy daar van zouden oordee-

len , waarom zy by deze verfchillende ver-

haaien nergens meer na verlangden ( zoo

zy den ic'^n Februari 1701. fchrcven) als

maar te hooren , wat vonnis daar over

tot Tsjinrana zou gevelt worden.

Verder zeiden haar Edelheden toen, op
des Heeren Landvoogts voorig fchryven

:

indien de Hoven van Boni en Soping dit

feit infc hikken , zoo konnen wy , op

UE. vraage by UE. Miftïve van den 2f"<="

Odober , nog niet zeggen , of UE. dat

van gelyken, als hy onderdaanig byUE.
quam,

17C0.

En kort

'er aan,

om, zoo
de bele-

digde pati^

tyen de

zaak niet

aanbon-

den , dan

ftil pardon
voor hem
te doen
verzoe-

ken.
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Haare
veukre
bevelen

daarover,

en over

andere

zaaken.

Gefchen-

ken haa-

ler Edel-

hedenaan
eenige

Grooten.

quam , zou mogen lanten doorgaan

;

maar wy verltaan in tegendeel, dat, zoo

'er een vonnis over Aroe 'feko , niet over-

eenkomende met de atrociteit van die

verraadelyke moord aan den Sopingzen

prins , mogt geveld worden , ÜE. dan

niet anders tegen de Bonize en Sopingze

Gecommitteerden zeggen zal , dan dat gy
dat voor gecommunicecrt houd , zonder

UE. egter daar over te verklaaren , maar

dat UE. dat aan ons fchryven en onze

nadere la 11 daar over eerft afwagten zal.

OndertufTchen zal UE. Radja Boi.i re-

commanderen te bezorgen , dat yfroe 'feko

binnen Boni zoo lang , of altoos buiten

't bereik van ons kafteel niet alleen blyve

,

maar dat hy niet van Bontuwalac , of uit

Goa, om verdere moejelykheden voor te

komen, zal hebben te gaan.

Ook moet UE. ons hier over de gevoe-

lens der Hoven aldaar bekent maaken

,

waar na men met lift en ftil zal moeten

vernemen. Zoo 'er nu gefchil tufichen

die van Boni en Goa over Sa-eyna moge
gerezen zyn , en zoo die van Boni die

voor hun regtbank eiflchen , en Radja

Goa dit niet opvolgen wilde ( dat volgens

zyn Hooghcids brief aan ons apparent is

)

Zooz.ilUE.dat al mede tragten tot onze

nader ordre in ftaat te houden , en ons

ondertuflchen van UE. aanmerkingen

dienen.

Wegens den buit van Jerenka gaven

haar Edelheden by dit hun fchryven ook
laft, om, alzoo de E Maatfchappy daar

door veel onkoftcn had , aan de zelve wel

'tgrootfte gedeelte daar af toe te wyzen,
en om derhalven aan de Inlanders of Ma-
caflaaren de geweeren en flaaven , doch
de baflen, en andere Nedeilandze fchiet-

gewceren aan de E Maatfchappy te ge-

ven } en de z kriflèn (waar op die van

Goa -ftonden ) kon men aan Crain Bontua

laaten toekomen , mits dat men eerft ver-

neme , \yat regt die van Sumbawa op
deze goederen zouden mogen hebben.

In 't begin van dit jaar 170 1. hadden

haar Edelheden ook deze gcfchenken aan

de Celebize vorften gezonden.

uian den Koning van BonL

I ftuk goud Pcrziaans.

ifj ellen Hollands Fluweel Aurora.

1 goude Alegia.

ï zilvere dito.

1 goude Taats.

10 tync Chitzen.
10 ps Sarafla's.

<i ps MocrifTen.
ö ps CafTa Bengala.
6 Mallemollens.

6 Adathays.

2 Japanfche verlakte Schilden,

2 vergulde Snaphaancn.

I fyn Roer met 3 loopen.

I paar vergulde Piftoolen.

z kalfen met Roozcwater.

tyor.

Jan Dain Tahalile , koninginne Wedwwt
van Radja Palacka.

2 fyne Chitzeti.

ö - - Sarafli's.

2 ps MoerilTen.

2 ps CalFa Bengala.

2 Mallemollens.

2 Adathays.

2 fyne witteBafcas met goude hoofden.
2 kaflèn met Roozewatcr.

Aan Dato Riwato, koninginne Regente

van Soping.

2 fyne gefchilderde Chitzeii.

2 ps Cafla Bcngala.

2 ps MoerifTen.

2 fyne witteBaftas met goude hoofden.
2 Gefchilderde Sarufla 's.

I kas met Roozewater.

En aangezien haar Edelheden aan den
koning van Goa , nog al by de Heer van
fhye 's leven , belooft hadden , de landen

van Polong Bangkit op Laykan , te

fchenken, beloofden zy, by hun fchry-

vens van den 28**^° Februari 170 1. ook de
verzogte Afte van de overgift der zelve

eerlang in een zilvere doos te zullen over-
zenden.

Op diergelyken wyze waren ontrent
de jaarcn 1697, i6p8, en löpp. ook de
landen van Maros en Sodiang , nevens des

zelfs hooge en lage landen aan die van
Goa , en aan meer andere vorften van Ce-
lebes, op het fmaakelyk voordragen van
de Landvoogt van dien tyd , mede ge-
fchonken , dat haar Edelheden wel eens

zou konnen berouwen , en om welke
landen te vcrkrygen te veel Nederlands
bloed geftort was, om die zoo ligtvecr-

dig weer weg te geven, daar het by haar

Edelheden (myns bedunkens) een vafte

regel van ftaat zyn moeft , die vorften

zoo klein , als 't mogelyk was , te hou-

den , wel verre van hen zoo veel landen

weder, en hen dus de magt, om ons te

wederftaan , zelfs in handen te geven,

verzekert zynde , dat wy de zelve nu zoo
gcmakkelyk , als in de Heer Speelmans

tyd , niet zouden weder krygcn , alzoo

'er een groot onderfcheiJ tulTchen de Ma-
caflaaren nu , en toen , is , om dat zy nu
veel crvaarendcr , dan te dier tyd , in de

krygszaaken , en veel geflepencr in alles

geworden zyn.

Tc meer was het te verwonderen , dar.

haar Edelheden dit dedcn,daar 7.y den 21^^^"

Fe-

Verfchei-

de lan-

den, door
haarEdel-

heden aan
die vaa
Goa, enz,

weerge-

geven.
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De Heer
Bcernink

fondcert

den ko-

nüik van
Loeboe
over die

moord.

Februari, of 6 dagen van te vooren , hem
een A6te van quyttchclding, wegens al-

les , dat hv ons no^ uic kragt van 't Con-
traft van Bonaye fchuldig gebleven was

,

200 gunftig toegezonden hadden , daar

by alleen bedingende , dat dit ontllag geen

ftand grypen zou , zoo zyn Hoogheid

zyn verbond met de E. Maatlchappy

t'eeniger tyd verbreken of overtreden

mogt.
Men moet ook , als een zaak van zon-

derlinge opmerking , niet vergeren , dat

haar Edelheden den Heer Bcernink wel
ernllig in laft gaven , om allenthalven

doch de andere Bondgenooten wel voor

te houden , dat zy geenzins onder den

koning van Boni ftonden , of van hem

,

gelyk veele meinden , athingcn } maar

dat zy vrye Bondgenooten waren , en

daar voor van ons ook gehouden wierden.

Dit haaien wy aan , om dat het daar na

te pas komen zal.

Om nu de laft haarer Edelheden , we-
gens het fonderen der Bondgenooten over

Aroe l'eko 's zaak , na te komen , had de

Heer Beernink Datoewa Li - Loeboe , of

den konink van Loeboe , den p'''" Juli

ftil by zich ontboden , die daar na op
zekeren dag , zonder den tolk van den

koning van Boni , volgens 's lands ge-

bruik , te waarfchouwen ( dat ten eerfte

in dien koning nagedagten en argwaan

verwekte ) by zyn Ed. in 't kafteel zon-

der eenig gevolg quam. Hy wiert van

de land poort tot aan 't huis van zyn Ed.
geleid door den Sabandaar van der Myl;
ten dien einde gecommitteerd , en aan een

tafel in de voorzaal gcplaatft. Hy quam
( zoo het den naam had ) alleen , om deo
Heer Landvoogt in zyn nieuw gezag alle

heil te wenfchen , en vond by zyn Ed.

den Heer Capitein IVeJjelhurg , en den on-

derkoopman Joannes Hackaart zitten.

Zyn Ed. dcde zyn Hoogheid eerft een
kopje thee , en daar na ook firih pinang

,

mitsgaders Ihuiftabak , daar die vorftcn

zeer llerk op gezet zyn , aanbieden , en
hem eindelyk een droog coUation voor-
zetten.

Ondertuflchcn fprak de Heer Beernink

omftandig met zyn Hoogheid over de zaak
van y^roe Tcko, ^-an Saena^ en van Dain
Mabani en hy oordeelde, dat Saena zich

zeer vergrepen , en dat y^roe Teko een zeer

groot regt tegen haar , en tegen Dain
Mabani had , om van de Bondgenooten
vonnis over haar te veizoeken ; Joch aan-
gaande de moord , aan Dain Mabani zoo
driftig gcpleegt , oordeelde hy , dat zich
j^roe 7cko zeer misgrepen , zyn goede
zaak verbrod , en zich volgens 's lands

wetten zonder eenigeverfchooning fchul-

dig gemaakt had , alzoo die zeggen , dut
geen konings kind , of hoe hoog ook van
afkomft, zynsgelykcn, buiten voorgaande

vonnis van een wettige vergadering, hetj^or.
leven benemen moet.

Hy oordeelde ook , dat het Radja Boni ,

Radja Goa , en Aroe 'Tanette Matoe-wa s

fchuid was , dat men met de zaak dus lapg
gedraalt had , waar door men nu den tyd ,

om hem aan 't leven te komen, volgens

's lands werten , maar ook mogelyk wel
met opzet, had laaten voorby gaan.

Aroe 'Teko , zeide de Heer Beernink daar„
op, zegt opentlyk uit , dat hy deze moord

-pg^i^^

met voorkennis van ce Heer van 77:i) e ^ endaar van

vanden koningvan Boni (hoewel die diti" opzigt

nu loochent) bedreven htcft > waar op 7?" ^^,

zyn Ed. den koning van Loeboe verder -phye ea
vraagde, of zyn Hoogheid ook iets daarRacija'

van wift ) waar op Radja Loeboe zeide,Boni,iei,

dat hy niet veel van de Heer van 'thye''s

medekennis hier van wift te zeggen j maar
dat egter Ajoe Teko 's gemeenzaiime om-
megang en totgang tot zyn Ed. zeer

grootcn (chyn g.iven , om daar iet van te

mogen giflln j doch belangende Radja
boni's voorkennifle hier af, daarvan kan
ik by myn gryze hairen ( vattende daar

op by zyn gryzen baard) wel betuigen,
dat ik het zelf geweell ben , die Aroe Pont
(dat is dezen koning) op Aroe Tekort

fmeeking ben gaan aanzeggen , dat hy
{Teko) ziende, dat men nog geen begin
van zyn proces maakte , van ongeduld
niet langer fcheen te zullen wagten met
zich zelven , zoo 't regt geen voortgang
nam , aan Dain Mabani te wreeken j waar
op hy ( Radja Loeboe ) van Aroe Poni geen
antwoord kreeg , hoewel hy uit de ge-
beerden van dien koning wel zien kon,
dat hy tegen deze wraak niet veel had

;

doch hy {Radja Loeboe) had dit noit te-

gen Aroe Teko gezegt ; ook verzogt Radjd
Loeboe , dat de Heer Landvoogt dit ge-
liefde by zich te houden , op dat hy voor
de oploopenheid \znAroe Poni, die hem
over deze taal fwaar llrafFcn zou , niet

bloot mogt Itaan.

Aangaande de verdere behandeling de-

zer zaak oordeelde Radja Loeboe , dat

Aroe Teko , zoo wegens 't fatfoen der E.
Maatfchappy , als om door dien hoon de
princen kinderen van Soping (die van ftam

die van Boni niet behoefden te wyken
maar veel eer overtroffen ) tot geen mur-
murering te brengen, onmogclyk onge-

flraft blyven konj doch alzoo na 's lands

wetten de tyd , om hem aan 't leven te

komen , te verre verloopen was , was 'er

niet anders overig , dan hem , na een

diepe onderwerping voor de Bondgenoo-
ten, een fwaare boete, die hem niet wei-
nig kortwieken zou, en die noghy, nog
yemant van de princen quaalyk zou kon-
nen keuren , op te leggen , waar mede
deze vorlt zyn reden befloot , zyn Ed.
bedankte, en weder vertrok.

Den ii<><n Julii bragt Marcus Sandbeek

(door
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j

van

I
over de

I
andere

I Bondge-
nooten

aanma*
tigde. .

Ï70I.' ( ^^'^^ ^^^ Heer Landvoogt uitgezonden

,

om deze en gene Groeten in der ftilte

Nader over die zaak te fondeeren ) berigt , dat
fonderingj^y y^^ Crai/i Jganonja, koning vanTa-

len hier""^^-^»
verdaan had, d^t Aioeteko's z-ak

over. en regt in 'teerlle zeer goed was, doch
dat hy die door de bedreven moord ver-

brod, en, volgens 's lands wetten, al

lang verdient had daar over getlraft te

•worden , en dat het hoogryd was, om
hem nog te ftrafFen , of dat hy anders

vreesde, dat hy door argwaan, of mis-

noegen , wel ligt de vlugt nemen , en

,

zoo hun allen , als ook de E. Maatfchappy
nog wel eens veel moeite aandoen mogt.
De Heer Landvoogt liet hem weten,

dat hy hem zelf daar over wel eens

wenfchte te fpreken , waar op hy tot

antwoord gaf , dat hy by zyn Ed. niet

komen dorfl , ten zy hy daar door den
tolk des konings van Boni begeleid wiert

,

I^^jgf (jie
alzoo geen der Grooten, onder dien ko-

zich de ning Itaande, dat buiten zyn kennis, en
koning buiten begeleiding van zynen tolk , zou

°"' duiven ondernemen. Dat, ingevalle hy
dit buiten zyn Hoogheids weten dede,

dit aanftonts of aan zyn Hoogheid , of
zin Dain T'abalile^ de koninginne wedu-
we , verklikt zou worden , gelyk men
daar nu reets al wilt , dat Radja Locboe in

der üilte, en buiten begeleiding van den
tolk Careleffang , by den Heer Landvoogt
geweellwas, zonder dat hy jlroe Poni tot

nog toe kennis daar van gegeven hudj

een daad , ilrekkende tot krenking van
de regten en van 't gezag van 't Bonifth
Hot , en waar osex DainTahalile zelfs

reets tegen hem {Agamnja) gczegt had,
dat men den koning van Boni geen groo-
ter hoon dan deze aandoen , en haare

agting in 'tbyzonder nergens mede meer,
dan met zulk een daad , als met voeten
treden kon , vermus haar overleden Ge-
maal die gene was , die allereerll de
gronden daar toe gelegt , en alle de on-
derhoorige koningen altyd zeer llreng in

dien band gehouden , en hen geleert had
hem in alles te kennen.

Dit was dan de reden , waarom Crain

jiganonja ootmoedig aan zyn Ed. verzoe-

ken het , om van zulken Uil bezoek ver-

fchoont te worden , vermits de koning
van Boni dit niet alleen zeer quaalyk ne-

men , maar hem dit ook zekerlyk betaalt

zetten zoude.

Sandlcek ging hem nogmaals verzoe-

ken , onder verzekering , dat de Heer
Landvoogt hem dekken en befchermen
zoude

i doch Crain Agamnja , met die

belofte eens lachende, zei vlak uit, dat

hem de befcherming van zyn Ed. 'weinig zou
konnen helpen , als hy '/ vajl weg had;
doch , ten derdcmaal hier toe aangcmaant

,

quam hy den iz'^" dito by zynEd., die,

over Aroe Teko 's zaak met hem fpreken-

III. DEEt.

de, weder byna 't zelve van hem, als van 1701;
den koning van Loeboe, daar over ver-
nam.

Zyn Ed. hoorde toen uit dezen vorftzyn ^^^
ook, dat, zoo 'tgerugtliep, 'crtuflchenrall Crafn
Saéna en Mabani nog geen vleelchelyke ^ganonja

gemeenlchap geweeft was, dat al eenig- '^^ P'^'^-

zins , doch niet volkomen , tot veront-
fchuldiging \ivi Dain Mabani è\ex\cv\ kon,
hoewel hy mede oordeelde , dat Saena en
Mabani zich zeer fchuldig gemaakt , en
aan A^oe Teko een groot regt tegen hen
gegeven hadden , om hen volgens de wet-
ten te doen ftraffen, maar dat hy door de
moord van Dain Mabani zyn goede zaak
ganfch bedorven , en zich zelven dood-
Ichuldig gemaakt hadj doch dat de tyd,
om hem te IhafFen , verloopen zynde,
men nu geen andere ftraf volgens de wet-
ten aan hem oefïenen kon, dan eenelyk
van hem te rampafTen, dut is, van zyne
goederen verbeurt te verklaaren, en hem
buiten alle zyne waardigheden te Hellen

,

of wel van hem te bannen ; doch die
bannen hield hy, uit inzigten van Haat,
nu als ondienltig , alzoo dit zeer quaade
gevolgen na zich zou konnen flepen ; zoo
dat na zyne gedagten het beit was , zyne
goederen maar verbeurt , of hem van alle

zyne waardigheden vervallen, te verklaa-
ren , mits dat men daar mede dan ten
eerllen voortging, en 'er niet lang mede
wagte i waar op dan die vorll zyn af-

fcheid nam.
Niet tegengaande de Heer Beernink nu Vreeze

hoe langs hoe meer in alle de Bondgenoo-
f^'

^°^'

ten der Celebifche vorlten een algemeene
i^^^g" °^n

bevreellheid befpeurde , om buiten voor- Ed. hier

weten van Aroe Foni met hem over deze over. bui-

zaak te konnen fpreken , liet zyn Ed. j™ ""'j^^^^"

daarom egter niet na , den i''^" Augulli nings^van
weder den koning van Wadjoe , en Aroe Boni , te

£e/o (verbeeldende thans de koningin) 0>felien«

als ook den ouden Aroe TaneUe Alatoewa ,

ecriten ryksbellierder van het Bonifch
Hof, door zynen klerk , Marcus Sandbeek

, Nader
zeer behendig de pols over dit werk te onder-

tallen , 't geen deze borft , als zeer ervaa- ""'"S

,

ren in de Maieitze en Boegize taal, totJy^^
veel genoegen van zyn Ed. beitelde.

De koning van Wadjoe, anders Aroe
Matoewa genaamt, zeide: Dain Mabani
is nu dood, en hy kan zich niet verant-

woorden i doch 't IS zeker , dat Aroe
'Teko., een prins van 'tBoniich ryk, hem
vermoord heeft , waar toe hy volgens

onze wetten geenzins gercgtigt , gelyk
hy in tegendeel gehouden was daar o\'er

't regt van zyn ko,iing , die alle de om-
llandigheden dezer zaak wilt , geduldig

af te wagten.
Ik heb gedagt, dat het ryk van Boni,

door dit zammelen, en 't niet afdoen de-

zer zaak ,
genegen was een fchuldenaar

der Sopingeis te blyvcn , om naderhand

A z der
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1701. sis 'er eens iet diergelyks voorviel , en als

de beledigde party eenBonifch prins was,

zulken daad dan mede ongeltraft te laaten

doorfchieten j doch zie nu, dat de Heer
Landvoogt aan die zaak begint te tillen

,

en 'c zou een groote laft van onzen hals

zyn, zoo men die tot wederzyds genoe-

gen van die twee Hooge huizen maar
ïpoedig afdoen kon.

Had men ^oe Teko op heeter daad

met de dood geftraft , dat was wel verre

't befte geweeit j doch , die lyd voorby

zynde, kon men niet anders dan hem zoo
rampafTen, en kortwieken, dat hy geen

vlerken hielt , om meer quaad te doen

,

hoewel hy anders door zyn groote maag-
fchap zeer te vreezen was.

^roe Belo^ broeder van Dain Mabani.,

was van oordeel , dat Aroe Teko de dood
buiten alle legenfpraak verdient had, ook
zoude ik , zeide hy , myn broeders dood
al op de daad gewroken hebben , zoo de

koning van Boni my niet zeer ernftig had
doen bevelen , my (til te houden , en daar

over 't regt van de Ed. Maatfchappy af

te wagten j doch dewyl ik zie, dat 'er

niets af komt , weet ik niet , wat ik

doen zou , zoo yiroe Teko , moordenaar
vanmynen geliefden broeder, my zonder
gevolg tegentjuam , alzoo myn bloed dan
wel ligt aan 't zieden zou konnen raaken

,

om my aan zulken verraader , die 't hart

niet gehad zou hebben van myn broeder

voor de vuiil aan te taften , en die 't daar-

om op een verraaderlyke wyze door an-

dere liet doen , te wreeken.
Dat nu, zeide hy, onze koningin (te

weten, deSopingze) niet fterker op haar

regt is blyven ftaan, is, om dat wy, en
voor al zy , haar te naauw reets als aan

hun beider belang verbonden heeft , en
daarom zeide zy ook tegen jilroe Pont:

Neef , al ivat gy in deze zaak doet , dal

zal ik voor welgedaan aanzien, en goedkeu-

ren i daar zy anders wel wiften, dat de
dood van zulken prins, als myn broeder,
niet dan met de dood van den moordenaar

,

kon geboet worden : Dierhalven moet ik

bekennen nu niet langer te weten , wat
ik van die ganfche zaak oordcelcn zal.

Radja boni wil wel hebben, dat ik hem
alle beleefcheid bewyze > maar hy denkt
niet , om my in de zaak van myn zoo
fchendig vermoorden broeder cenige vol-

doening te geven.

De ftokoude Jroe Tanette Matocwa
was met den koning van Wadjoc van een

en 't zelve gevoelen , dat 'er niet anders

overig was, dan om yfroe Teko 's goede-
ren verbeurt te vcrklaaren ; doch dat dit

ook , op dat hy 'er de fnut niet af in de
neus krygen mogt, ten eerften diende te

gcfchieden, zoo men hem niet na Banjar
Maflln , ofelders , na onze vyandcn , wilde
zien vlugten. v.t; -j-z

Ook voegde de laatfte vorfl: hier by :t7oi.

Noit is 'er bewezen , dat Dain Mabani wet

Aroe Teko 's gemaalin in over/pel gekeft

heeft , fcJjoon '/ zenden van zyne minnebrie-

i'en aan Saëna klaar , en •volgens onze wet

flrafbaar is j maar Aroe Teko was niet be-
voegf zich zelve te wreeken , die wel tot

zyne verfchooning zegt, dat hy my, en
den koning van Boni , daar van voor af

kennis gegeven heeft j maar, in opzigt

van my , is dat onwaar. Zulk een daad

nu , daar leggende , moet volgens onze
wetten geftraft worden , 't zy met de

dood , 't zy met zyn goederen te rampas-

zen, tzy met hom te bannen.

Waarom nu deze ftrafFcn nog niet ge-

oeffent zvn, is zeer ligt te denken. Aroe

Poni, om de quaade pier niet te zyn , had

liefft, dat de E. Maatfchappy , die hier

door mede gehoont , en de eerlle der Bond-
genooten is, daar 't vonnis over uitfprak

,

op dat Aroe Teko 's broeders geen quaad

bloed tegen hem mogten zetten. Om
hem met de dood te ftrafFen , daar toe is

de tyd te verre verloopen ; dicrhalven

oordeele ik, dat hy moet gerampaft, en

van alle zyne waardighedcii afgezet wor-
den , zonder hem oit weer in eenig aan-

zien te brengen , om zyn wraak niet on-

derhevig te zyn ; doch zoo men dit ten

eerften niet doet , en hy lont riekt , zal

ons die vogel zekerlyk ontvliegen , en
ons daar na veel moeite aan de hand geven.

En dit was in 'tgemein 't gevoelen dezer

vorften over deze zaak.

Den 8"'" Augufti liet de Heer Beernink

den koning van Goa, en Crai» Bontofon-

go (zynen ryksbeftierder) de pols door

Sandbeek mede hier over taften , die beide

van oordeel waren , dat yiroe Teko een van

deze twee ftrafièn , ofde dood , of 't ram-

paflen , ondergaan moeft , en dat de E.

Maatfchappy 'er een van deze twee be-

hoorde te verkiezen.

Den 10''=" dito hoorde zyn Ed. , dat

de koning van Tello ( die in alles nieeft

met Crain Aganonja overeenftemde) van

oordeel was , dat 't overfpel tuflchen Saena

en Dain Mabani noit bewezen of geble-

ken , en dat Aroe Teko des zoo veel mil-

der tot zulken vuilen moord geregtigt,

en dierhalven te doodfchuldiger was , ic

meer , alzoo 'er pas te vooren een verzoe-

ning tuflchen hem en zyne Gemaalin , met
Dain Mabani, getroifen was.

Schoon hy nu hier door de dood ver-

dient had , kon egter de E. Maatlchappy

dat vonnis , alzoo die tyd te verre \'erloo-

pen was , wel wat verzagten , mits dat

de Macaflaarzc wetten ongefchonden ble-

ven , die in zulken geval dan van 't ram-

paflen , of van 't bannen fprakcn , waar
door alle misnoegen onder de beledigde

partyen zou weggenomen worden , die

nu byna niet weten , hoc zy 't met de

zaak
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170Ï. zaalc hebben. Ook was hy van gedag-

ten, dat de Heer Landvoogr, als zynde

't Hooft aller Bondgenooten, hem, nog

nicmant der Macaflaarze vorlten , na zyn

gevoelen behoorde te vragen , alzoo hy

ten vollen geregtigt en gevolmagtig:

was, om ten eerlten tot de uitvoering te

treden , dat hen alle de andere Bondge-
nooten zekerlyk wel zouden laaten ge-

vallen, wanneer 'er maar volgens hunne

wetten (daar niemant aan twyfFelde)

fehandelt wierd. Het rampaffen , of

annen , oordeelde hy , moeft een van

beiden ten eerden aan hem in 't werk
geftelt worden , hoewel hy 't eerde

't befte, en voor 'tmind gevaarlyk keur-

de Ook delde hy vad , dat dit ylroe

Pont , hoe hy zich ook houden mogt

,

van die zaak , uit inzigt van jlroe 'teko 's

magtige broeders , te willen laaten dood
bloeden , mede zeer wel gevallen , en
zekerlyk ook 't zyne daar toe doen zou
de, zoo ras hy zag, dat de Heer Land-
voogt met die ztak begon, en 'tfwaard

voor hem maar begon op te vatten. En
dit was 'talles, dat de koning vanTello
hier over zeide

Afhanke- ^^ Heer Beernink had wel gaarne ook

lykheid de andere mindere vorften eens willen

der min- doen fondeeren i doch die hingen van den
dereVor- jjonine van Boni met zulken flaafaatiec
ften van ^ c ^ cjj -i

den ko- vreeze af, dat zyn Ed. daar aan niet til-

ning van len dorft j dierhalven keurde hv belt haar
Boni. Edelhcden , op haai en lad van den 1

'*«"

Januari, dezes jaars, omdeGrootenhier
over te londeeren , maar een net berigt

van de gevoelens dier vorden , die zich

daar over geuit hadden , te geven , en

haar Edelheden verder te verzoeken , om
hem fpoedig lad tot het uitvoeren van

't vonnis te geven j dat hy haar Edelhe-

den den 11''^" Augudi aanfchreef.

Terwyl de Heer beernink zich met deze

fwaare zaak van buiten belemmert vont,
wiert zyn Ed. ook door een andere van

binnen, die hem nader ter harten ging,
zeer gevoelig aangetad, alzoo Mevrouw
zyneGcmaalinne, nu al ecnigen tyd ziek

geweed, hoe langer hoe erger begon te

worden.
OndertufTcben liet Radja Boni zich

do'ir Marais Sandbeek den ip<*«° Augulti

by zyn Ed. verontfchuldigen, en zeggen

,

dat zyn broeder 't niet quaalyk nemen
moed, dathy in eenigentyd niet by hem
gekomen was , alzoo hy dat alleen om
de ziekte van zyn Ed (iemaalinne , en
om door zyn bezoek dikwils geen aan-
leidingtot haar Ed verergering tegeven,
nagelaaten had j doch alzoo haar Ed
niet beterde, eii zyn Hoogheid dierhal-

ven zyn Ed. nog niet Ipreken kon,
fchoon dat wel noociii"; was , liet hy
nu zyn Fd. door hem ^Sandkek) weten,
dat de Engqllchen zich op Banjar Mallia

met alleen nedergeflagen , en daar reets 1701.
eene valtigheid opgerigt , maar dat zy
't voornemen hadden, om een mcenigte Engehen
der Celebize volkeren , 'tzy met goede ?? n-^"J"

woorden, 'tzy met dreigementen , tot ,„Tunné
zich te lokken, doende door hunne poging,

kruiflcis de Bonicr? , die uit Tsjinrana,
Wadjoe, Loeboe, enz naPalfir, Laoec
Poelo, enz. ten handel vaaren, aanzeg-
gen, dat zy, des genegen zynde, zich
maar onbefchroomt na Banjar by hen
konden begeven, en dat zy door den En-
gelzen Generaal daar gehandhaafd zou*
d- n worden tegen allen , die hunne ruft
daar zouden willen verdooren j ja zelfs
dat zy de Hollanders niet behoefden te
vreezen , als zy zich maar in diend der
Engelzen wilden begeven , biedende aan
yder foldaat f , en aan yder fergeant van
hen 8 R<i"s ter maand , door welk lok-
aas zy , volgens zeggen van zyn Hoog-
hcid , reets ^00 misnoegde Macaflaarze
en Boegineeze koppen in hun diend ge-
kregen j en waar ovei zy, na die in vep*
fcheide vaandels verdeelt te hebben , den
gevlugteii en bekenden Bambang^h hoofd
gedelt hadden , 't geen een van zyn Hoog- •

heids fpions van Bambang zelts verdaan
had , en noodig oordeelde den Heer
Landvoogt te doen weten , en waar over
hy zynEd. nog meer zaaken van andere,
die daar mede aan fchuldig waren , en
buiten zyn Ed. weten in der dilte met de
Engelfchen heulden , te zeggen hadde , die

hy aan andere niet vertrouwen kon , en
waar in egter tydig diende voorzien tc

worden, om alle Europeers buiten onzen
gerichtsban te houden , en om te belet-

ten, dat die koningen van Mandhar, die

zy mede zeer derk aangezogt hadden,
niet mogten waggelen.
Oe Heer Beernink , deze zaak van te ^^^^

veel gewigt agtende , vont goed , niet over zya
tegen itaande de prangende ziekte van zyn Ed den

Beminde, dien vord ten centen by zich '^°"'"S .

te ontbieden, die den loft^" dito ook byfchoon"'
hem quam , en van alles een omltandigzyn Ga-

berigt gaf, en hoewel de Heer Beernink maalin

'er meer af wid, dan zyn Hoogheid wel^^^^
dagt , liet zyn Ed dit zoo weinig , alshoonl.

't mogelyk was, blyken, om daar door
nog meer uit zyn Hoogheid te Ktygen.

Hy zeide egter gehoort te hebben , dac

'tEngelich opperhoofd op Banjar Maflin
twee kleine raondervaatjens met bus-

kruit , yder van 2, pond , aan voorname
lieden op Macaflar ten gefchenk gezon-
den had j ^oc\\. Radja Boni zc\de: neen,
myn Broeder wil zeggen , 1 kleine, en
i groote vaten ; de laatde, die in der
ftilte gcligt zyn , ten gefchenk , en de
eerde , om 'er wat anders mede uit te

beelden. De bedelder der zelve , zei

Radja Boni , kenne ik zeer wel , en weet
ook , dat 'er brieven by geweed zyn,

A a % yf^t
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1701 waar van ik U Ed. op myn koninklylc

woord verzekeren kan, gelyk ik ook re-

den heb, om te gelooven, dat 'er, om
vrienden te maakcn , wel zekerlyk op

zal geantwoord zyn.

De Heer Beernink , die dit nog niet

geweten had , en daar zeer over verzet

ftont , gaf daar op den koning van Boni

een fnuitjc , in hoope , van dat 'er wel

meer uit komen zoude , daar zyn Ed. niet

in mirte, alzoo zyn tong nu wat los be-

gon te werden : want , voegde hy 'er by

,

nog maar onlangs zyn 'er allerlei flag

van Engclze lakenen op de Balaar ge-

weert. Doet men dat hier, wat zal 'er

dan niet wel op Mandhar, dat zoo verre

van de hand legt, gelchied zyn.

Schoon nu de koning van Boni den

Heer Landvoogt verfchcide dingen zei

,

die zyn Ed. niet wirt , verklaarde zyn

Hoogheid cgter den zz^^'^ dito aan ze-

kervriend (die 't den Gouverneur weder-

om zeide) dat hy verhaart gertaan had,

dat de Heer Landvoogt wirt , dat 't En-

gelfch opperhoofd op Banjar gefchenken

,

niet alleen aan den koning van Goa , maar

ook aan Crain Bontofongo (nu ontrent i

of } maanden geleden) gezonden had.

Hy zeide nog wel iet meer daar van te

weten, maar dat hy, alzoo zyn Ed. hem
'er niet verder na vraagde, het daar toen

by gelaaten had , om geen fchyn te ge-

ven, dat hy 't Macartaars hof by zyn Ed.

zogt fwart te maaken , te meer, daar hy

,

en de koning van Goa , zyn fchoonva-

der, door zyn Ed. eerrt verzoent waaren j

doch zoo de Gouverneur, zei hy verder,

my, als een Bondgenoot, in allen ernrt

daar na vraagt, kan ik niet nalaaten zyn

Ed, dit te zeggen. Ook is dit de eerrte

maal nier , dat de Macaflaaren de gedag-

tcn hebben laaten gaan , om met vreemde

Natiën buiten de E Maatfchappy aan te

fpannen , om daar door weer tot hunne
oude heerfchappy te geraaken.

Den 1*^^" September kreeg de Heer
Aroe Te-

j^g^yj^if,}, (Joor den Fiscaal Jacob Fos , en

legen M, den Sabandhaar, Arent van der Myl .^
be-

de Negry rigt, dxtJroe ïeko in de voorleden week
rond.. (]e negry Vlaardingen niet alleen door-

kruirt en rond gereden, maar tot hun
grooter verwondering ( hoewel zy hem
dat niet lieten blyken ) zich o'okverrtout

had by hen in huis om een praatje te tre

den, weshalven zytwyffelden, of/?»*/?'.,-?

Bmi hem dit omfwerven ook wel uit zyn
Ed naam va-boden mogt hebben , kon-

ncnde anders niet wel bczefFen , hoe hy
Zoo rtout zou durven zyn.

^: Om dit nu net te weien, liet de Heer
'Èeernink hier over Aroe 'teko ftillckens

doorj'l/arfffi5'rtK^/7ce(tondenaften, die by
'hem ging , onder voorgeven van zyn
'fchoone kamphaancn,- cnmoye paarden,
«c'cris telieiu .id j'; zw^ ,.

Na ecnige onverfchillige redenen be- 1701. ,

kende Aro& 'ïeko aan Sandbeek , dat hem
uit ordre van den koning van Boni , en
van den Gouverneur verboden was in de
negry by de Hollanders , of di,gt onder
'tkarteel te komen-, en dat hem al voor
twee maanden gelartwas, dat rond ryden
na te laaten, en in zyn campon, of erf,

te blyven ; doch , na dat Sandbeek hem
'tgefchenk haarer Edelheden uit lart van
den Gouverneur gebragt had , was hy
van oordeel geworden , dat hy nog zoo
quaalyk by haar.Edelheden, als men wel
voorgaf, nietrtaan moert, alzoo zy heni

"

anders geen gffchenk zouden zenden.

Weshalven hy ook geoordeelt had , met
eens rond te ryden , fchoon tegen Aroe
Poni's laatfte ordre, zooveel met te zul-

len misdoen, waar op hy zich dan, niet

altyd in zyn huis opgelloten konnende
blyven, ook verrtout had, om nu en dan
een lugtje te gaan fcheppen.

Op dezen zelvm dag fprak de Hecr2;yn £4
Landvoogt ook met den koning van Boni fpreekt

in 't breede over de moord , door ^rof mei Aroe

ïeko aan Dain Mabani , halven broeder van ^°"' ''^'•''

Aroe Bclo^ Sopings ryksbcrtierder j be- moord,
dreven , en zeide dat hy wel zien J^on, . . ,

dat zyn Hoogheid , en de koninginne
Regente van Soping , niet andere zog-
ten, dan die gehceie zaak maar van hun
halzen te fchuiven , en de uitfpraak aan

de E. Maatfchappy te verblyveji j maar
dat hy nu verzoet zynHoogh.ids gevoe-
len over de ftraf , die men hem zou be-

hooren aan te doen, om, als men daar

over vonnifTên zou , ten naarten by te

konnen giflcn , waar het met die zaak
heerK:n loopen zoude.

Aroe Poni zeide daar op : dat ik hier

over fwaarigheid gemaakt heb , kan ik

niet ontveinzen. Men had hier zeer ligt

een einde af konnen maaken , zoo Dain
Mabani 's broeders die moord op heeter

daad gewroken hadden met de wet van
vergelding , en dan was het , volgens

onze wetten , uit geweert, zonder dat

dien wreeker van zyn broeders dood iet

^aar over had behoeven te lyden j maar
na dat my yJrcc Bek zeggen deede, dat

zyn broeder zoo veraaderlyk vermoord

was , dar hy gereed Itont om zyn dood

opentlyk te gaan wreeken , was myn
piigt hem dat af te raaden , en te be-

larten, dat hy 't vonnis der Bondgcnoo-
ten, en der E. Maatfchappy, daar over

afwagten zoude. Daar op nu is die zaak

al flepcnde gebleven , ten dcele door de

tuflthcn beide gekomen dood van de Heer
van ïhy€f ten decle om dat die van Goa
niet eerrt daar aan wilden tillen, en zich

ftil hielden, en ik heb , uit inzigt van

Aroe ïeko 's vrienden , mede de quaadc

man niet willen wezen ; waar op ik dan

weder, na de Heer va» ïhye's dood, na

Tsjin-
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Tsiinrana gegaan ben , zonder dat over

die zaak zedert iets gedaan is.

Wat de zaak nu zeis betreft, 't is bui-

ten alle tegenl'praak , dat Su'cna en Dain
Ala^fdni^ beiden, zich Icelyk misgrepen

,

en daar by aan jiroe 'feko groote redenen

gegeven hebben , om Üraf na onze wet-

ten daar oyer te vorderen > temeer, alzoo

men grond heeft , om vall te ilellen , dat

op die minnebrieven ook de coiiverfatie

,

en vleefchel) ke gcmeenlchap , wel ge-

volgt is , een zaak , voor Aroe Tcko te

fmertelyker , om dat Dain Miibani llmpe-

lyk een 's prinszen zoon , en zyn moeder
maar een. gemeene Ivlaleitzc vrouw was,

daar ^?w •zl'.éo van vaders en moeders kant

zyn adel\ ke Itam onbefproken uitrekenen

kan i al het welke hem iegter geen regt

gaf, om een prins te vermoorden. Hy
had voorzigtig gedaan , met zich by dat

regt maar te houden j maar al dat voor-

regt heeft hy door zyn bedreven moord
onwederfprckelyk verlooren , en daar

door, by aldien de tyd niet te verre was
verloopen , na onze wetten de dood ver-

doch nu kan men hem mynsdient

oordeels, niet anders doen (ten ware men
de grootile opfchudding ter wereld onder

alle de princen wilde zien, die niet zou-

den toelaaten hem nu te dooden ) dan hem
te rampafïèrr, of te bannen. Tot het

laatfte zal ik noit myn ftera geven, aan-

gezien dat van 't uiterfte gevaar is , en

om datBanjar, daardeEngelfchen nelle-

len , hier te digt by legt. Dierhalven is

't bert, hem van zyn goederen en waar-

digheden te berooven. Een ftrafte , die

hem , en alle de Bondgenooten beil ge-

lykt , en daar geen van allen iets tegen

hebben zal > maai- tot üot van zyne reden

zeide hy mede , dat men daar mede niet

lang wagten , en zyn Ed. wel bezorgen

moert , dat de daader niet ongeftraft bleef,

200 hy aan de vrienden van Z)«?«/ti«7^w/,

en aan de verdrc princen , ccnig genoe-

gen wilde geven. Indien ik , zei die

vorrt , den naam niet had , van al te haaltig

te zyn , Aroe Teko had al lang uit de we-

reld geweeftj maar ik heb liever willen

afwagtcn , wat myn broeder ( de Heer

Gouverneur) en alle de princen daai- -af

Zouden oordeelen.

De Heer Beernink , verblyd , van dit

«it zyn Hoogheid verftaante hebben,

bedankte hem voor dit berigt , en hoorde

Êngefzen toen nog van hem , dat de brief, door de
opBanjar. Engelfchen van Banjar op Borneo aan

i?a^rt Gort gezonden, in 't begin der voor-

leden maand door hem beantwoord , en
door een vertrouwden Macaflaar zonder
pas derwaarts gebragt was , zynde daar

ook Anac brani '^ , of eenige van 's ko-
nings lyfwagt , die men zoo niet weg-
zend , by geweert , zonder dat zyn
Hoogheid iet verder van den inhoud van

Radja

Goa's
aanleg

met de

die brief des konings van Goa wift teivoi; ri

zeggen.

Uit het voorig zeggen dan , zoo van„
Radjci boni^ als van alle de andere onder- J^fg^j^'^",

tartte princen, bleek klaar, dat, fchoon ten def-l

men in 'teerlt gemeent had, dat men al-onien„ ,i

les maar de E. Maatfchappy zogt op denp^"^ ƒ^ >
hals te fchuivcn , • en 'er zich'buiten te

„oojIj^"";^^

houden , om daar na met haar vonnis, '.",'
. -

zoo zy jfoe "teko eens ter dood gevonnift
"'''•'•—

had, jdqi fpot te dryven, het zxrer vcrrd
van daar , maar dat het veel cér.éen mis-
flag van de Heer i:an Jljye , of wel van
de E. Maatfchappy geweeft was, van ten
eerilen niet een doodvonnis óver hem ge-
veld , en de zaak dus ruftig en onbevreeft

ten einde gebragt te hebben.

Na het zich nu liet aanzien, was te

denken , dat die van Goa wel tegen hcc
rtraifoi van Aroe Teko, uit andere inzig-

ten van ftaat , wezen , en dat de ko-
ning van Tello dezen vorrt ^ als zynen
vriend, op 't fpoor volgen zou; maar 't is

ook zeker , dat alle de andere Bondgenoo-
ten den koning van Boni mede zouden
volgen, dewelke mede voor een vonnis, Die alle

om hem te ram pallen, zynde, zoo kon^°°^'^
zyn Ed. verzekert wezen , wat ook die^en'^yn"
van Goa daar tegen mogtenftemmen, dat
de meerte Bondgenooten voor deze rtraf

zyn, en dat dierhalven de E. Maatfchap-

py , haar ftem daar toe mede gevende,
rtaat maaken kon , dat zy geenzins be-
fpot, maar haar gezag in zyn volle kragc
behouden , behalven dat aan de Bondge-
nooten en misnoegde party daar mede
groot genoegen gegeven zoude worden.
Ook fneedmen. dan voor het toeko- D« om

mende aan de Grooten, by diergelyk voor- ^^^' '^^'^^^

val , alle quaade voorbeelden en de ge- ^g," °°^^

volgen van dien af, alzoo zy daar uit ze- voor ons

keren ftaat zouden moeten maaken, dat'tzekerft

men over hen zoowel, als over de min-^^^^- >

rten, regt doen, en hen om hunne hooge
geboorte geenzins vcrlchoonen zou, d.ic

hen zekerlyk llci k beteugelen , en de E.
Maatfchappy by hen ook veel aanzien en
ontzag geven zoude.

Uit het bevoorens aangeliaaldc is onsVerfchÜ-

wel gebleken, dat hair EdclhedLn eeru '^"''^ S^*

bert oordeelden Aroe Tcko llreng en met h°arer E-
de dood te llraffen , hoewel zy daar nadclhedcn

weer aan de Heer licernink l.lt gaven, over zyn

om in der rtilte door de voorlpraak en '^*

'ttuflchcnkomen der Hoven van Boni en
Sopiiig pardon te doen verzoeken j maary rj
als men de zaak eens in zynen grond toont j,m

befchoude , was het onmogclyk om haarEdel-

hier van iet coeds' te hoopen , en der- ^^'^'^" ^^

I 1
°

i„ i onmoae-
halven zoo ongeraaden om daar aan tejyi;],j,i3,

tillen , dat 'er ccr middel was om den he- om par-

mei en de aarde te vereenigen , dan om 'i'^" ^'oor

Aroe Poni daar toe te brengen, alzoo 'ci"{^onnen

nicmant van alle de voi Iten meer , dan vcrzoe-

Aroe Pont f voor Aroe Teko vreesde , enken.

A a 5 over-
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tyoftïüT'Overzulks ook meer na zyn dood ver-

langde , van al het welke zyn Ed. haar

Edelheden , zoo ras hy kon , kennis
-',, gaf: . r'i;.ü!. ,.

„ . ,. Eer wy nu konnen voortgaan , om over

mende* de verdere gevolgen van deze zaak te fpre-

ziekte.en.ken, moeten wy voor af, 'als tuflchen

dood van beiden voorgevallen , nu eerft van de hoe

B^^^nL^
langs hoe meer verergerende ziekte , en

^^^ dood , van de Heer Beermnks braavc en

lofwaardige Geraaalinnc fpreken , die ik

daarom lofwaardig noeme, om dat ik de

eerc gehad hcbbe, van haar Ed. in Am-
boina eenige jaaren te vooren te kennen

,

en te dier tyd te ondervinden , dat zy een

vrouw was, die zeer wel opgevoed, en

van een byzonder gulbertigen ommegang
met al haare vrienden was , in zoo verre

dat haare Exi. zich daar door by allen te

dier tyd al zeer bemind maakte , 't geen

naderhand by haar Ed. komft op de

WeftJtuft van Sumatra , daar wy haar

Gemaal als Opperhoofd ontmoeten , en 1701:

by haare verfchyning op Macaffar , zoo
verre toegenomen wiis , dat alle de ko-
ningen

,
princen en vorftinnen van Cele-

bcs by alle voorvallen een zonderlinge

agting voor haar Ed. gttoont , en een zeer

voordeelige getuigenis van haar Ed.
vricndelyken , minzaamen, en zeer edel-

moedigen aard en ommegang hadden ge-
geven , gelyk zy daar door byna aller

gemoederen vooringenomen , en de ge-
negenheid van grooten en kleinen ge-

wonnen had.

Zy was de dochter van den ViterSypc

fleyn^ in zyn XtvenMed. Do£ior^ enBor-
germeefter der iladt Utrecht , en quam
van een ziekte , daar in men metter tyd hoe

langs hoe meer haare dood tegemoet zag,

den lo*^*" September te fterven, waai^ na

zy zeer llaatelyk volgens haaren rang,

gelyk men omftandig in 't volgende

Hoofdftuk kan zien , begraven wiert.

ZESDE HOOFDSTUK.
BEgravenisïyft van Mevrouw Beemink ,

gemaalinne van den Heer Landvoogt. Haare

Tombe in prent. Aroe Teko komt in V Fort. Word in gyzeling gehouden. Tot

verwondering van veelen. Nieuwe fondeering van de gevoelens der Bondgenooten , die

weefl op V RampafTen fiaan. Aroe Poni 's onverwagte verfchyning op '/ nieuw Loo.
Vergadering </fr Bondgenooten tegen den lo^^'^ November 1701. Nieuwe gefcbenken van
Aroe Teko aan den Gouverneur. Met belydenis van zyn misdaad. Statieufe inhaa-

ling der koningen van Boni en Goa. jlanfpraak van den Gouverneur in Vergadering.

.Antwoord der korangen van Boni, Goa, enz. hier op. Oplezing der fchiften voor en

tegen den misdaadigen. Aroe Poni loochend Aroe Teko laft tot deze moord gegeven te

hebben. Fraage van zyn Ed. aan de broeder van Aroe Teko. Nader voorjlel dezer

misdaad. Aroe Mampoe's gevoelen daar over. Aroe Teko voor Gecommitteerden

gehoort. Verzoekt om genade. Waar op zyn Ed. de Leden nogmaals hunne vrye ftem.

verindagtigde. De Bondgenooten vellen vonnis over Aroe Teko. Dat hy zou geram-

paft worden. De koning van Tanetta over een misjlag gefiraft. Nader verzoek van
zyn Ed. ^t Huzüelyk i;^» Datoe Locka 's zoon met de princcs van Boni raakt <*ƒ. Dain
Mangali, zyn¥A^- Spion aan ^t hof van Goz. Deszelfs hoedanigheden , en agting. Be*
fluit der Macaflaaren ontrent 'tmaaken van RyksbelUerders. Crain Crongrongs's va-

der^ Tsjina, invoerder van 't Mohhammedaans ^f/oo'^e. Valfch gerugt .^ dat men Aroe

Teko boven Aroe Poni verheffen wilde. Nader lajl haarer Edelheden , om Aroe Teko
flreng te vonniffcn. Hunne verwondering over de Heer Beeminks verblyf in '/ hof van

Goa. En laft om de wallen van Goa. te jlegten^ enz. Stoute taal ^^r Koningskinderen.

Crain Bontolbngo belooft het fegten der wallen te bezorgen. Crain Bontoewa van ver-

fcheide vorflcn ten huwelyk verzegt. Dain Tahalile 's woelen hier in. En zyn Ed. advys

hier over. Overjlag van Aroe Poni met zyn Ed. over Aroe Teko 's goederen. Zyn
Ed. overleg met den koning va« Loeboe om pardon voor hem te verzoeken. Aroe Teko
fchryft een hief na Banjar Maflin aan de Engelzen. Magt des Landvoogts over de

koningen hier. Zyn Ed. fondeert Aroe Poni, om pardon voor kxoz Teko te verzoeken.

Radja Goa nam aan de wal/en te fegten. Radja Goa 's advys over 't verzoeken van
pardon. Sjeich Jolefs zo&« verfchynt op Bima. Crain Manampang. Aroe Teko
fpreekt met zyn Ed-, bejchuldigende de Heer van Thye, en Aroe Poni. Doch zonder

bewys. Zyn verzoek om Saéna , om haar te dooden. Saëna 's verzeek aan Dain Taha-
lile. Dia halven befooi zyn Ed. nu eerf hem te rampaflên. En geeft berigt van alles

aan haar Edelheden. 0:irdeel van zyn Ed over de afhankelykheid der Bondgenooten.
Raad haar t'dclhcdcn Aroe Teko niet los te laaten. Misnoegen haarer Edelheden over

zyn Ed. voorfieL Aroe Teko «<» Batavia gezonden. Zyn "moorden over hxo^ Poni, eer

hy
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nou h 'Vertrok, 't Ferdere ontrent hem loorge^aïlém' Dood van zyn GemzzTm."' Zyn goe- noil
deren. RadiaEoni trok tegen de Toradicrs, l>uiten weten van zynEd., op.

. Nader aatt'
merking over zyn perfüon. De wallen van Goz gejlegt. -^ ''j^ t^fSfij-. ;:. ,,

Extra^ uif de daaglykze aan-
teekeninge gehouden ten kajïeele

Rotterdam , op MacajJ'ar , in de

maand September des jaars 1701.

^ Saterdag den lo"**^" dito.

Begrave-

Dislyft

van Me-
vrouw
Beernink

Gemalin

van den
Heer
Land-

I voogt.

D Ezen avond ontrent quardcrvoor

10 uuren is de huisvrouwe van
:- „ -m^^»' den Ed- Heer Gouverneur
^^Cornelis Beernink , genaamt Cor«f/;<z van

' » Sypefteyn , aan haar E*^^ quynende ziekte

,

„ waar aan ontrent 8 weeken bedlegerig

„ gevveeft is , ten overllaan van de meefte

„ Raadsperfoonen , en andere gequalifi-

„ceerde vrouwen , Godfaliglyk in den

„ Heere ontflaapen , tot groote droeiheid

„ van zyn Ed. , als ook van groote en kleine

„ hier op Macaflar ; van welk overlydcn

„ aanftonts, door den boekhouder M?r^a.f

„ Sandbeek, aan den koning van Boni , en de

„ koninginne Wed. Dain Tahalile en Crain

„ Laykan ; en door den tolk Jan Ferdi-

„ nandus , den koning van Goa de weet

„ gedaan is j wordende haar E*** lyk aan-

„rtonts afgelegt door de JufFr.'^ Prins
^

^.fHackaart , en V Hooft., ten overllaan

„van JuflFr. WeJJ'elburg., en daar na in de

„ ordinare bezoekkamer op 't bedde van

„ eere gelegt , zynde ondertuflchen door

„den Heere Gouverneur 't bezorgen, of
„de preparatien tot de begraveniflè aan

„ den E. Jacob Claaszoon , opperkoopman

„ en Tweede dezes Gouvernements , den

„ Capitein 5'<ï« Pieterszoon fVeffelburg^ en

„ den Eerw. Predikant Gerardus tiey , op-

j^gedragen •, die dan ook , ten eerllen hand

„ aan 't werk floegen , de gemelde kamer

,

item de voorzaate van 't huis van boven

tot beneden in den rouw behangen, als

„ook de agter galdery in die oidre ge-

„ bragt hebben.

Sondag den ii^" dito.

„ 's morgens voor 't aangaan van den

„ Godsdienft ,
quam den koning van Boni

,

„ zonder eenig gevolg en in 't particulier,

„zonder na gewoonte ingeh aalt, of ont-

„ fangen te worden, zyn pligt van con-
„ doleantie met de uiterlbe beweeginge
„ontrent den Heere Gouverneur aflög-

„gen , zynde, ontrent na i. uuren ver-

„toevens, in gelyke maniere weder ver-

,5 tixjkken.

5, 's Agtermiddags ten 3 uuren , zyn de

„ onderkooplieden Moll , en van der Myll ,

„als Gecommitteerden gereden na de

,i koningen van Boni en Goa , zoo om
j, haar Hooghcden 't afftcrven van des

j>

„Gouverneurs Gemaalinne (tókent te

„ maaken , als om haar , nevens haare
„ voorname Grooten , te veizoelcen tot
„het bywoonen der begravenis van ge-
„ melte lyk , tcgens morgen agtermiddag

„ ten 3 uuren 5 welke boodfchap dezelve

„ Gecommitteerden den koning van Goa
,,verzogten, dat ook aan den koning van
„Tello beliefde te laaten doen..

„ Na den agtermiddags Godsdienft ging
„ de geregtsbode Jacob Bor , ne\'ens den
„ kofter Jart Thomaszoon , verzeld mee
„vier oppaflers van den Gouverneur,
„ alle in den rouvsr gekleed , als rouw-
„ beklagers , alle de Leden van den Raad
„met hunne vrouwen, item de Militaire

„ Officieren , en alle de ingezetenen vaa
„ 't quartier Vlaardingen noodigen , om
„de begravenis tegens morgen agiermid-

„ dag ten 4 uuren by te woonen
, gelyk

„ook de Chineezen , Maleyers , enz.

„ zynde dezen dag de groote klok , drie-

„ maaien geluid , te weten., 's morgens
„ van 6 tot 7 uuren , en 's middags van
„ 12 tot I uur, en 's avonds van 6 tot 7
„ uuren.

Maandag den 12.^^°- dito.

„ Wiert de klok wederom 's morg. ten

„ 6 uuren toe 7 uuren geluid , ook 's mid-
„ dags ten 1 2. tot halfeen uur , en wederom
„ van een uur tot half twee , van twee toe
„half drie, en zoo vervolgens alle uuren
„een half uur, tot den tyd der begrave-

„ niflè toe j 's agtermiddags ontrent 5
„ uuren de Militie in 2 Compagnien , doch
„ met opgerolde vaandels , in 't geweer
„gebragt zynde, quam meeft te gelyk,

„ doch d'een de waterpoort , en d'ander

„ de landpoort binnen j ook quamen toen
„ de koningen van Boni , Goa, Loeboe,
„en Tello , yder by hun hebbende een
„groot getal hunner voornaamlte Groo-
„ ten , welke door den Capitein Jan Pie^

^fterszoon I-Fejfelburg^ den VKCJaX Jacobus

„ / os , en de ünderkooplieden Moll en

„ van der Myll , ingehaalt , en door de

„ gerangeerde Militie (doch de trom niet

„ anders, als met een roffel , gcroert wor-

„ dendc ) binnen gebragt , en door den

„ Heere Gouverneur in de voorzaale ver-

„ wclkomt zynde , betoonden de zelve

„ Koningen en Grooten , yder apart

„hunne overgroote droefheid over 'taf-

„ itcrven van des Gouverneurs Gemaalin-

„ ne , zittende alzoo nog eenigen tyd

,

„onder 't drinken van een kopje thee te

„discoureren , tot dat ondercufTchen de

„verzogtc vrienden en vriendinnen mede
„bm-
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„binnen quamen; wordende de verzogte

'„Juffrouwen (die alle in den rouw ver-

„fchecnen) inde kamer zitplaatze aan-

„ gewezen , en beftonden dezelve in deze :

(JVeJj'elburg,

Hey.

Moti. . ,

Hackmrt.
vmdcr Myll-

V Hooft.

Mierop.

Prins.

Steenbergen.

tFerry.

Bombcrgen. • rr; . j iJ^i

.

Sandbeek, de oude.

JufFr. ^ Drommond.
Dieulafvy.

Marmer.
Smdbeek , de jonge.

De Groot.

Holfcher.

Diemer.

Sanderts.

Stevens.

van der Slaart.

van der Wee.
Raadman.

'yThim.

„Den tyd alzoo tot over 4 uuren ge-

„ pafleert wezende , wiert het lyk door

„de dragers uit de kamer gehaalt, en op

„ de baar gezet ,
gaande voor het zelve des

„Gouverneurs ordinaare lyfcompagnie,

„beftaande uit 48 koppen , opgevoert

„door den Vaandrager., Ifaac Jlexanders-

i^zoon; hier na volgde de Geregtsbode,

„met den kofter Jart 'thomaszoon , als

3, Bidder. Even voor het lyk volgde

„haar £<*' wapen ,
gedragen wordende

„door den Opperiluurman en Werlcbaas

„ Bartholomeus de Grootc ; gaande op beide

„ zyden van de baar om de flippen van

„ 't doodkleed te houden :

Den Onderkoopman y^ndries M^erry.

Den Opperchirurgyn dezes Kafteels

Chrijliaan Bombtrg.

Den Vaandrager Maurks Drommond.

Den Opperchirurgyn van 't Hofpitaal

Pierre Dieulafoy.

Den Boekhouder Carel Gallois..__--- Zacharias van Rype.

„Werdende voorts het lyk gedragen

„ door de volgende :

Den Adfiftcnt nnmamis Molijjeus.----- jlndries de Lairejfe.----- Samuel Gallois.

Den prov. Adfiltent 'Jan Happon.
- - - - - - Joanne^ Snaats.------ Frans fVagmam.
- - - - - - Adriaanvan der Rat.

Den Baas Smit Hans Polmer.

Den prov. BaasTimmermanCor«?/«^«<ï«j?. j^oi;
- - - - - MctzehurJnthonyhrecdvelt.

Den Konftabel Lodewyk Jndrieszoon.

Den Sergeant Huybert Janszoon van Breda.
- - - - - Jacob Vermaas.
- - - - - Gerrit Janszoon de Lie.

- - - - - Lodewyk van Renejfe.

-
. - - - - Harman Meyer.

Dfin Chirurgyn Claas de iFith.
-' - - - - Jan Morree.

Den Onderchirurgyn Alichiel de Cltrcq.

- - - - - - - Pieter Terlon.

Agter het Lyk volgde:

Den EE. Heere Gouverneur en Direfteur

Cornelis Beernink , met een lange flc-

pende rouwmantel.

Monli-. Lucas Beernink , en

Sci^nr. ll-'ilkm de Ruyter.

Zyn Hoogheid, Aroe Poni, koning van

Boni.

Den E. Opperkoopman en Tweede Jacob

Claaszoon.

Zyn Hoogheid Fa^hareddien Abdul Djaliel

koning van Goa.
De Manhafte Capitein Jan Pieterszoon

WeJJ'elburg.

De koning van Loeboe.
Den Eerw. Predikant Gerardus Hey.

De koning van Tello.

Den Koopman en Fiscaal Jacobus de Vos.

De Sopingze Prins, JroeBelo, Ryksbe»
ftierder.

De Onderkoopman en Guarnifoen Boek-
houder Aarnout Moll.

Aroe Mampoe.^ koning van Wadjoe.
De Onderkoopman en \Jiviks\\GxJoannei

Hackaart.

Crain Aganonja koning van Tanette.

De Onderkoopman en Sabandaar Arend

van der Al) II.

Crain Mangali^ broeder van den koning

van Goa.

De Onderlcoopman erf" Secretaris Jacob

Cuycq van Mierop.

De Boekhouder Marcus Sandbeek.

De Adfillentf-FillemBarihelszoon Marebier.

De Chirurgyn Jacob Ments j alle de voo-

renftaande in den rouw, en de drie

laatllgenoemde als Domeftiques ge-

rekent, naall malkanderen gaande,

om den rouw te fluiten.

Des Compagnies Tolk Jan Ferdinandus^

met de relleerende , zoo Bonize als

Macaflaarze Grooten.

De Krankbezoeker Dirk Stcvenszoon.

- ----- Jan van der Slaart.

De Baas der Wapenkamer Jacobus van
der IVee.

DeCapt.derChineezen, Ongwatko., met
zyn gevolg.

De - - - der Maleyers , Intsjeh Abdul

Ragful, met zyn gevolg.

De koning van Tambora , met ccnigc

Grootea van het eiland Sumbawa.
„Voorts



Loo , een plaats van vermaak door zyti

Ed. niet verre van 't kafteel Rotterdam
aangelegt

,
gebragt , en in een zeer pragtig

graf, dat in 't vierkant ontrent 2o voeten
had , onder een zeer deftige Tombe be-.

graven.

Wy vertoonen de zelve hier by No. ij. „
N. in prent, zoo als haar Ed. kift daar Tombe
in op een yzere roofter llont. in prent.

Voor de zelve ftonden deze twee La-
tynfchc verzen , waar by de overledene

tot de voorbygangers als zegt

:

Fos ^ni iranfttii , memores^ vos advoco , fitis.

^lodfum, hoceriiis^ fuimus quandvque
^

quod efiis.

dat is;

Gy die voorbygaat., 'k bid., gedenk te dezer tyd:

't Geen ik ben .^ zult ^ eenszyn^ en 'kivtiSy

'tgeen gv nu zyt.

Na deze zeer deftige Vrouwe deze

lantfte eere aangedaan te hebben , keeren

wy nu wederom tot de zaak van Jroc

Tcko.

OndertufTchen deed zich een gewenfch-
te en ganfch onverwagte gelegenheid voor

den Heer Beernink op , om uiroe Teko zeer

gemakkelyk gevangen te krygen.

Hy had al lang tegen den Lieutenant

Piddel, en anderen gezegt , dat hy wel
13 h \vcnrchtc

„Voorts alle Affirtenten , Chirurgyns,

„ Sergeanten , Burgers , en verdere inge-

„zetenen van 't quartier Vlaardingen.

„ Nevens den Heere Gouverneur en den
„Raad gingen zyn E*** oppaflèrs , waar

„ van den Sergeant , en 4 man , die altyd

j, met haar E. zyn uitgegaan , van 't hoofd
„tot de voeten in den laakenzen rouw,
„ en de refterende met rouwbanden voor-

„ zien waren ; wordende het lyk in ma-
,, niere als vooren uit zyn E"^* wooninge
„de kerk om , de waterpoort, en de

„ Noordkant dezes kalleels om , na de

„ ordinaare begraafplaats onder het geluy

„ der klokken gebragt , en aldaar in een

j, daar toe gemetzelt fteenen graf by pro-

„vifie gezet, zynde alle de vrienden on-
,jder het geluy der klokken alzoo weder
„binnen gekomen, en in zyn E"** Aroo-

„ninge met een rouwcoUation onthaalt,

„en de dragers in des E. Compagnies
„kleine thuin met een braave maaltyd

„gctrafteert j waar na met den donker
„alle de vrienden hun affcheid namen,
„en weder vertrokken zyn.

Ontrent een maand naderhand is haar

Ed. uit 't voornoemde graf (dat even bui-

ten het kafteel op het daar toe beftelt

kerkhof was) door lieden van fatfoen

's morgens heel vroeg ( eer de Heer Beer-
Junk nog by de hand was) na het nieuw

III. DfEl.
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wenfchte den Heer Gouverneur zelf eens

te fpreken , niet twyfFelendc , of de zaa-

ken zouden zich dan ten eerllcn wel an-

deis fchikken. Daar op liet hy zulks den
i^de» Oftober dezes jaars verzoeken , waar
op zyn Ed. zeggen liet , dat hy komen
kon , als hy wilde , en dat hy hem al

over jaar en dag by zich verlangt had te

zien, zoo hy genegen was zich aan 't oor-

deel en de gerigtshandel der E. Maat-
fchappy te onderwerpen, en de zaaken,

daar toe vereifcht , in agt te nemen.

Daags 'er aan quam zyn boodfchapper

zeggen , dat zyn Ed voorflag Aroe Teko

zeer wel beviel, dat hy die in alle onder-

danigheid omhelsde , en bereid was om
zich op genade en ongenade aan zyn Ed.
over te geven , mits dat hy voor af van

dit zyn voornemen aan Radja Boni kennis

geven mogt , waar toe verlof verzogt

,

en dat hem toegeftaan wiert. De Tolk
,

deze toeflemming hoorende, opende zyn
gordel (waar uit ons blykt , datdeOofter-

lingen hun geld, volgens Matth: 10: p.

Mare: 6: 8, in hunne gordels bevvaaren)

e n haalde daar een bundelken van 4^ thayl

(yder 8 R*!*" op Macaflar doende) ge-

meen goud uit, dat hy uic zyn Meelters

naam verzogt, dat de Heer Gouverneur
voor een dahon firih (dat is , een ftrih-

hlad^ of gering gefchenk ) van zyn die-

naar wilde aannemen.

DeHcer5ea«M had dit, om te tóo-

nen , dat hy niet goudgierig was , en dat

dit noit minder , als nu , te pas quam,
wel konnen van de hand wyzen ; maar
om de vogel ( die zelfs wel gezegt had

,

dat hy de Hollanders , als hy maar
wilde , met goud gemakkclyk lokken
kon) te ligter in de knip te krygen, en
om hem ten minftcn fchyn te geven , dat

hy daar mede by zyn Ed. ook wel te

regt geraken kon, nam zynEd. dit aan,
waar over die tolk zoo verblyd was , dat

hy verfcheide niaalen des Gouverneurs
handen en voeten kufte , en aldus zeer

voldaan vertrok.

ArocTe- -^roc Tcko^ meinende dat zyn baan nu
ko komt heel klaar was , vertoonde zich daar op
in tFon. jjQg dicnzelven avond met een klein ge-

volg van f of 6 perfoonen byzonder wel-

gemoed op de voorzaal van 't kafteel

,

alwaar de Leden van den Polityken Raad
zaten.

Hy ontbond in de deur zyn kris, trad

met de zelve in zyn hand den Gouver-
neur te gemoet j en gaf hem die met
een handkus over , verzoekende , dat zyn
proces , of pleitzaak , door ons en de
Bondgenooten aanvaard , en fpoedig af-

gedaan mogt worden, 'tzy dan dat wy
hemdoodfchuldig houden, ofvry kennen
mogten , alzoo hy verlangde , van die

zaak eens af te zyn , maakende daar op
een zeer nederig eeibewys voor zyn E.

,

en den Raad.

Men wees hem , ten opzigt van zyn
,^qj^

hoogadelyk geflagt , een Itoel buiten af

aan de linker zyde der tafel , terwyl hy
bezig was, om honderderlei rodomonta-
dos, draajen, en fwieren, te maaken.

Dit was de eerftemaal , dat zyn Ed.
dezen Jroe Teko zag, aan welken hy tot

antwoord gaf, dat de E. Maatfchappy
niet gewoon was zaaken , die in haar

handquamen, lang draaiende te houden,
en dat men niet nalaaten zou op zyn zaak
wel te letten , 't zy om hem ten ftrengfte

te llraften , 't zy om hem zyne buiters-

fpoorigheden , na dat 's lands wetten
zulks eiflchen zouden, te vergeven, en
hem pardon te verleenen.

Om dit nu af te wagten , zou hy zich ^
moeten getrooften zoo lang hier in "g^jj,""

't kafteel , tot dat daar over ordentelyk gehou-

gevonnift was , in gyzeling te blyven j den.

en ondertuflchen zou hem een plaats,

daar hy zyn verblyf hebben zou , wor-
den aangewezen.

Die eerlte woorden waren wonderlyk
goed, en klonken zeer wel in AroeTeko's

ooren, maar die laat (Ie, van in het kafteel

te blyven, als een donderflag , en hy was
'er zoo bedwelmt en verzet van , dat hy
den waren zin , fchoon 'er goed Malcits

gcfproken wiert , nog niet wel fcheen

verftaan te hebben , weshalven hy den
tolk van zyn Ed., Jan Fcrdinandus ^ ver-

zogt , dat hy hem de woorden van zyn
Ed. nog eens in 't JVIacaflaars herhaalen

wilde , het welk gefchied zynde , was
die moedige Aroe leko met alle zyne ro-

domontados zoo verzet, dat hy een man
zonder geeft , en geheel buiten zyn ftuk

fcheen te zyn > 't klam fweet brak hem
over deze woorden aan alle kanten uit

,

voornamentlyk als hy verftont, dat men
zyn kris , die hy met zoo veel beleefd-

heid overgegeven, en welke hy verwagt
had , dat men hem ten eerften zou we-
dergeven (alzoo hy vaftftelde, dat zyn
goud eenige uitwerking gedaan had ) zoo
lang , tot zyn zaak ten einde was , be-

waren zoude, metwenfch, dat men hem
die met zoo veel fatfoen mogt wederge-
ven , als hy die aan zyn Ed. overhandigt

had.

Op deze woorden van den Gouverneur

wiert Aroe Teko 's tong zoo beklemt , dat

hy geen geluid meer geven kon , waar

na zyn Ed. , en den Raad , opftond , dat

zoo veel gezegt was, gy hek gedaan, en

kond als een gevangen met den Lieutenant

•van de luagt ( die al op hem pafte ) na,

uwe befcheiden plaats gaan , waar op hy
door dien Lieutenant na twee gyzelka-

mers , naaft de Kerk ,
gebragt , en daar

door hem, of zynen vervanger, van tyd

tot tyd bewaart wiert.

De Heer Beernink gaf nog dien zelven

avond aan de Hoven van Boni en Goa
van
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van deze vaflhouding en gevankenis van

yfroe Teko kennis, met lalt , om die aan

de verdere Bondgenooten mede bekent te

maaken.
Radja Boni liet weten , dat hy 't voor

bekent gemaakt hield; en om tetoonen,

dat hem dit ten uiterÜen aangenaam was

( alzoo hy dat in 't bywezen van Jroe

Mampoe^ Aroe 'feko's broeder, en ande-

ren, zoo niet zeggen dorft) drukte hyde
hand van Sandbeek , die hem die tyding

bragr, alvry hartelyk, als of hy zeggen

wilde , dat gaat wel , en die manier van

behandeling is goed.

Radja Goa , dit hoerende , was daar

over (gelykook anderen) als opgetogen,

floeg een gat in de iugt , en riep uit:

hoe is V tnogclyk , dat men Aroe Teko,
ztilken lifJigen vos , 200 gemakkelyk in 't net

gekregen heeft ! Hy liet den Gouverneur

voordat bcrigt bedanken, en zeide, dat

hy geen andere gedagten van hem hadde , dan

dat zynEd. alleen voornemens -was om hunne

•wetten te handhaven.

Zoo ras dit voorafgegaan was, gafzyn

Ed by de eerde gelegenheid kennis hier

van, daar by voegende, dat hy voorne-

men was alle de Bondgenooten eerlldaags

in 't kafteel by een te roepen , om verder

over die zaak te handelen, valtftellende,

dat yder by hun advys, dat hy reets aan

zyn Ed. daar over gegeven had, blyven

zoude. Schoon 'er nu eenigen fpraken

van hem na de Kaap der goede Hope,
of elders , te bannen, maakte zyn Ed.

cgter ftaat , dat het op 'trampafl'en van

zyne goederen uit zou loopen, waar toe

hy haar Edelheden den zo**^" Oftober
1701 . fchreef mede over te zullen hellen

;

doch zoo 'top een vonnis ter dood uit-

komen mogt ( dat hy cgter niet te ge-

moet zag) zou hy 'de uitvoering van
dien tot haarEd.Ed. nader ordre ophou-
den, verzoekende fpoedig antwoord hier

op te bekomen , en daar by ook te over-

wegen, ofmen een man, ^h yfroe Teko.,

met een fimpel rampafTen geftraft heb-

bende , het dan wel geraaden was hem
weer op vrye voeten te (lellen.

Daar op fondeerde zyn Ed van den i
'*^"

tot den 8*^'" November de algemeene
Bondgenooten nog eens , ondertaftende

vooral de koningen van Boni, Goa, So-
ping, Loeboe, Tanette, en meer ande-

ren , mitsgaders de ryksbertierders van
Boni en Goa, met zoo weinig beweging,
als'tmogelyk was, om zeker te konnen
weten , waar heenen deze zaak zynen
loop nemen zoude , en wat zy oordeelden
dat yiroe Teko , zoo over de moord , als

over zyne baldaadigheid , van tegen de
lalt van twee Landvoogden , en tegen een
dubbel verbod des konings van Boni,
door de ftadt zoo ilout , en met zoo
veel veragting van ons gezag , hier en

K N. 's>y

daar omgefworven te hebben, verdient ryot.

had.

DaaropverftontzynEd , dat hun aller

gevoelen (uitgenomen alleen die van So- "^

ping , door /Jroe Bek verbeeld ) eenpaarig >t Ram-
uitquam , om hem te rampaflen en te paflen

bannen ; alle ook zeer ftcrk daar op aan- ft**"*

dringende, dat zyn Ed doch ten eerlten

met die zaak en 't vonnis wilde voort-

gaan, gelyk zyook, op 'leeiftc ontbod
van zynEd., beloofden te zullen komen,
om de zaak af te doen.

Daar op zei hen de Gouverneur nog

,

dat, als zy nu in Vergadering waren, zy
dan niet voor den goeden man fpelen , de
Vergadering ofhem befpoitelyk maaken,
of wel dezen en genen der Grooten na
de oogen zien, maar als Bondgenooten,
die yder een vrye en onaihankelyke (tem

hadden , en onder niemant ftonden , na
hun gemoed , en zoo oordeelen moeiten ,

als zy meinden voor God en de wereld

te konnen verantwoorden , en meelt met
het regt , en met de agting der E*

Maatlchappy , die zich in dezen gecn-

zins zou laaten befpottcn , over een te

komen.
Radja Boni bezogt ondertuflchcn den

Gouverneur den zyfte» Oftober zeer on- Aroe Po-

verwagt meteen trein wel van zoooman "''* °""

^^ vxi;«.„„ r ^^ „„^.,-<, ^^1, „..1 u=, verwagtc

verfchy-op 't Nieuw Loo , anders ook wel het

ronde Bosje, of Mangepc genaamt, een ning op

daad, hy Aroe Poiii uit grootevieeze on- 't nieuw

dernomen , om dat men zyn Hoogheid '-'°°"

wysgemaakt had , dat zyn Ed., eenige

dagen geleden , met deze en gene Bond-
genooten buiten zyn voorweten ( dat te-

gen 's lands wetten en de gewoonte was)
in der ililtegefprokcn had, dat zekerlyk

voor hem niet veel goeds beduiden kon ,

en waar uit men hem verder had doen
begrypen, dat zyn Ed. voornemen, wel
verre van jiroe T'eko te llraffen , alleen

maar was, om hem vry te fpreken, den
zelve van langzaamer hand ook boven hem
te verheffen , en de kroon van Boni op
't hooft te zetten i al 't welke, alzoo men
in zulken zaak niet omzigtig genoeg zyn
kon , hy ten grooten deelen aangenomen ,

en dat hem zoodanig ontltelt had , dat

hy'er nog niet van had konnen bedaarenj

doch de Heer Beernlnk deed al die don-

kere wolken van zyn Hoogheid aanltonts

verdwynen, fteldehem volkomen geruft,

en verzekerde hem , dat hy met de zaak

ten eerllen zou voortgaan.

Daar op liet zyn Ed. de Vergadering y^^^^^
der Bondgenooten tegen den lo"^" No- ring der

vember 1701. 's morgens ten p uuren be- Bondgc-

leegen , om dan die zaak van Aroe Teko "oo'^"

1? r j . IJ. 'egen den
volkomen af te doen , met verzoek , dat ^° ^^
doch alle de koningen en vorftcn met een vember

klein gevolg vïin 8 of lomusket- enfpies- 17««

dragers , volgens hun voorige affpraak,

in 't kafteel geliefden te komen, de deze

B b i ver-
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Vior;^"^' vermindering van hun gevolg (alzoo de

plaats niet grooter lyden kon) niet quaa-

.«,, . lyk te nemen
Van deze Bondgenooten is de E. Maat-

rv fchappy de eerlte, en JRadja Boni de tweede,

' wnnr rta Ra^^ja Goa , mitsgaders de Radja's

vanLocboe, Tcllo, Tanetta, Datocwa
Ri-Sawite, Datoewa Ri - Socpa , Cram
Banoe^ Crain Binamce , Crain Bangkala^

Toerongan^ Crain Pamanna^ Crain Boelo-

combo, de Mandareefche, en meer andere

koningen , volgden.

^. Ondertunthen nam yiroe 'ïeko de vry-

gel'chen- ^^^^ ^'•'*" '^^^ Hecr Gouverneur eens te

ken van bezoeken , en bood aan den zelven ( in

Aroc hoopedat dit hem merkelyk in zyn zaak

^^'^^^^" helpen zou) een bundclken goud , een

vemeur. goude buiklhyder , enz. , rond ujt be-

kennende tegen het dubbel verbod van

MetbeIy-./^?off Poni in de Negry omgefworven te

denis van hebben, biddende, zelf met een voetval

5^"j"'"'voor zyn Ed., om vergiffenis, en bely-

dende , daar raede meer , dan met alle zyn

andere misdaaden , misdaan te hebben j

waar op zynEd. hem alleen dede weten,

dat men zien zou , wat in zyn zaak ge-

daan kon worden.

Den jo<*«" November 1701. dan zag

men de krygslieden in twee vaandels op

't plein in rinquetten,van de land- en water-

poort af tot des Gouverneurs wooning
,

. verdeelt ftaan, daar zyn Ed. lyfwagt al-

les met een dubbelde vleugel toelloot , en

maar opening voor den ingang liet.

Daar op het de koning van Goa zich

door zyn tolk aandienen , dat hy naby

was , waar op de gewoone Gecommit-
Statieure ^^^y^f. Leden van den Folityken Raad,

S ko- te weten, deMtfT^A/o/, trx'van der M^l,

ringen afgezonden wierden , om zyn Hoogheid
van Boni voor den ingang van de poort te ontfan-
en Goa.

^^^ ^ jj^ ^^j^ ^^^,1^ jjjg^ jjjg„ koning , on-

der 't flaan van de trom , en een vliegend

vaandel , weer binnen traden tot de woo-
ning van den Gouverneur , alwaar zyn

Ed. zyn Hoogheid zeer ftatieus ontfing,

en den zelve verder tot in de voorzaal

leide, beleeft verwelkomde, en daar zy

zamen aan een lange tatcl gingen zitten,

aan welkers regtcr zydc de Raadsperfoo-

nen, na 't oud gebruik, geplaarll waren,

en de Goaze ryksbeltierder de hooger

hand van Radja, Uoa zoo lang nam , tot

dat Arüe Poni ( na dat 'er al een pinang

gegeten , en een fnuitje genomen was

)

zich mede het aandienen, die op dezelve

vyze , als Radja Loa door Gecommit
teerden ( tcrvvy 1 de Heer C/aaszoon , en

eenige andere Leden , zoo lang den koning

van Goa, enz. onuerhieldcn j ingchaalt,

door der, Gnuverncur , als voorens , aan

dcdeur van zvn wooning ontfangen, ver-

welkorr.T , en op de hooglte plaats naaft

hrin gezet wiert , die zyn Hoogheid nam

,

tcrwyl'er tuflchendie twee koijiugen nog
^ ó il

eenige hoflykheden gepleegt wierden, 1701.

waar na ook aan alle de andere Bondge-
nooten , die ondertuflthen mede daar ver-

(chcncn waren
,
ydcrzyn plaats aangewe-

zen wiert j doch men bevont dat v^-elen

den rang aan anderen , 't zy om hunne
hooger jaaren , of uit verwantfchap, of
wel uit eenige andere inzigten , overgaven

,

dat de Heer Gouverneur ongemerkt liet

dooi fchieten , om dat zy 't zelts zoo liefft

hadden, en om alle verdere talmery daar

over af te fnyden.

Het overige volk, dat men"hiet buiten

houden kon , en dat meeit uit minderC

Groeten , Koningski;,deren (waar door

men of ware kindcien van koningen, of
ook wel zoonen der ryksbcrtierders , ver-

llaat) Galerans , en andere Edelen be-

ilont , kreeg hun plaats op de agterban-

ken.

Na dat nu , na 't drinken van een kopje Aan-

thee, het eeri\e Jilentium vernomen was, 'praalt

deed zyn Ed. ten zeer gematigde en te ^^" '^^^

gelyk dehige aanfpraak tot alle de konin- „èur in

gen, Datoewa 's, en de verdere bondge- Vergade-

nooten , zeer net op de zaak , waarom rinij.

zy tezamen gekomen waren
, gepaft, ea

waar by hy hen als zyne broeders nu ver^

zogt , om nevens hem een einde van de
zaak van y^roe Teko, wegens de mandag
aan den Sopingzen prins Dain Niabani,^

anders Aroe Balueffoe genaamt , in Mey
des voorleden jaars bedreven, temaaken,
als zynde hoognoodig tot handhaving

der wetten van Celebes, en tot veiligheid

en gerulHlelling der konings- kinderen,

behalven dat 't ontzag der E. Maatfchap-

py, en 'tregt der zelve, vorderde, dat

men de fchuldigen hooien, en de moor-
denaars wel Üraffen , maar hen niet an-

ders , dan na bevinding van zaaken , of

vry fpreken , of doemen moeft.

Behalven deze moord , zeide zyn Ed.

,

heeft hy zich ook verltout tegen myn
verbod , en tegen de uitdrukkelyke laft

van zynen koning , zeer baldaadig , tot

onzer beider hoon en veragi ing , door de

Negry te fwerven , waar na ik hem op
een gemakkelyke wyze hier in 'tkafteel

gevangen gekregen , en tot nog toe ge-

houden heb, om nu gezamentlyk nuJer

en rypelyk te overleggen , wat Itraffe

men oordeelt , dat hy over deze misdaa-

den verdient heek.

Hy toonde aan den Raad , dat men alles

tot zyn na- en voordeel op 't papier had

doen Hellen , op dat de t'zaamgeroepenc

Bondgenooten te regt in ftaat zyn mog-
ten, om daar over te konnen ooideelen,

en waar op dierhalven ook nu yder zyn

advys zoodanig te geven had , als liy oor-

deelde , zonder aanzien van perfoonen

,

of zonder zich aan een anders gevoelen

te verfla;iven , voor God en de menfchen

te konnen verantwoorden.
Ook

M.
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A
Ook vraagde zyn Ed., of 'er, na de

gedagten der Bondgenooten , nog iets

was , dat hen hinderde om met de zaak

voort te eaan , en , zoo niet , dat hy dan

den misdaadigen voor hen wilde doen

liomen , om opentlyk gehoort te wor-

den , waar op zyn Ed. hun aller advys

verzogt.

Nu dat dit tweemaal zeer luid in 'tMa-

leits en MacafTaars gezegt , en vertaalt

was, was 'er eeift eendiep ftilfwygen en

ilaroogen op malkanderen , waar op toen

een ftille mompeling en byeenfleking

der hoofden volgde , doch een half quar-

tier daar na llont Arue Poni op , om te

toonen dat hy fpreken wilde , en ver-

klaarde zich toen , na dat alvoorens weer
was gaan zitten , op deze wyze : jiroe

Teko's misdaad is ons allen bekent , en ik

weet , nevens di n Heer Gouverneur, waar
buiten die moord van Dain Ma-
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Ant-

woord
der ko-

ni"gen
. in hv .

vanBoni,'" "X '
. , ,

Goa.enz.^'ï'" » "og iti tbyzonder zeer Iwaar ge-

hier op. zondigt heeft , doch zou eerft moeten
hooren , wat hy d.iar tegen tot zyne ver-

fchooning heeft in te brengen , 't geen

verlange te mogen weten. Dit ftemde

Radja Goa mede toe , en alle de andere

Bondgenooten gedroegen zich in dezen

aan 't oordeel dezer twee koningen , en

aan dat der E. Maatfchappy , of van zyn

Ed. ; doch de Heer Gouverneur vertoonde

aan de Bondgenooten , dat men zaakcn

van zulken gcwigt niet aan 't oordeel van

z of } menfchen verblyven , en die zoo

niet afdoen j maar dat yder van hen die

ra zyn gemoed behandelen , en elk daar

over als een vry vorlt , zonder van yemant
anders af te hangen , of zonder zich aan

een anders gevoelen te verflaaven , oor-

deelen, en dat ook doen moeft, zonder

yemant ter wereld daar in te vreezen , of

na de oogen te zien , alzoo dit een zaak

was , die God van een yders hand vorde-

ren , en waar in ons geen vorft nog ko-

ring eenige hulpe zou konnen bewyzen
j

dat het niet hun, maar Gods gerigt was,

en dat men 't gerigte derhalven Gode,
en niet den menfchen , houden , en hem
daar als een kenner van herten , en door-

gronder der nieren, voor oogen hebben
moeft.

Hy vertoonde hen, datzy in deze Ver-
gadering , om hun item te geven , alle even

veel te /eggen , en yder een vrye en on-

athankelyke ftem hadden , in zoo verre

dat de minfte ftem hier van 't zelve ge-

gewigt , als de zyne, fchoon van de eerile

Bondgenoot , w.iS ; ook voegde hy hier

nog by, dat yder van hen niet alleen zyn
advys en vonnis over deze zaak by monde
zoude moeten geven , maar dat ook on-

Ople^i"g derteekenen.

ten voor ^^^^ *^P ^^ ™^" ^^ fchriften van yfroe

en tegen Te^o de Vergadering vo -jr , en zyn Ed.
den mis- waarfchoude de koningen van Bom en Goa
flaadigen,

'^

vooraf, dat ty niet zouden gelieven 1701.

moejelyk te worden, zoo haar Hooghe-
den in 't oplezen der zelve deze en gene
aanftootelyke zaaken voorquamen.
Na dat alles gelezen was, vraagde zyo

Ed.aan alle de Bondgenooten, of zy den
inhoud dezer i'chriften wel verftaan had-

den , 't welk met ja beantwoord zyn-
de, vraagde zyn Ed. veider , of zy nu
genegen waren ^roe Tcko zelf hier over
nader te hooren. Zy zeiden, neenj doch
op het fterk dringen des Landvoogts Hon-
den zy toe, dat men hem in een bvzon-
dere kamer door aanzienlyke Gecommit-
teerden uit die Vergadering nog eens zou
doen hooren , om daar op dan regt te

doen.

Terwyl 'er ordre geftelr wiert , om hem .

in een byzondere zydekamer door denj^^^^^"^'

Lieutenant Riddel te doen brengen, Aroe
vraagde de Heer Gouverneur aan y/rof Teko laft

Poni , of hy ylroe Teko (gelyk 'er klaar ^"^ *^"=

in dit gelchhft ftont) ook laft tot die^gggvea
moord gegeven had ; doch zvn Hoog- tehebben,

heid antwoorde tot drie byzondere reizen

,

op nadere ernftige vraagen van zyn Ed.,
dat hy noit eenige laft daar toe gegeven
had , en daar in door Jroe Teko belogen
wiert, verzoekende daar op wel te letten,

wat het inhad, als een minder hem, zyn
eigen koning, een leugen in 'taangezigt

wiyven dorft , en of het, met dat zoo te

zeggen , maar genoeg was
Even zoo ontichuldigde zich de ko-

ning van Goa, wegens 't gene 'er in dat

fchrift over 't verwerpen van Saena gezegt
wiert, zeggende, dat hy van geen ande-

re, dan van een wettige verwerping en

vergeving van alles, dat 'er voorgevallen

was , wift , en dat men ook daarom
Saéna aan ^roe Teko met voorweten van

de Heer van Tbye geweigert had.

Na dat nu de Gouverneur den aard van y
^roe Teko 's misdaaden k'.aar en in haar van fyn
volle kragt voorgellelt , en niet alleen Ed. aan

alles, wat men tot zyn verlchooningz g-^"^ ^ro^'

gen kon , bygebragt , maar aan •^' 0^ Aroe^

*"

Mampoe^ ouduen broeder van yiroe ï^itoTeko. •

gevraagt had, of hy wegens zyn broeder

nog iet te verzoeken , of tot zyn ver-

fchooning in te brengen , en de zelve een

vry miflelyk antwoord , dat hy zich met
de zaak van zyn broeder niet moeide,

gegeven had , ftelde de Heer Beernhik

deze zaak ( op dat 'er daar na geen uit-

vlugten plaats grypen mogten) in dezer

voegen ia zyne byzondere leden

:

I. Dat Aroe Tcko Dain Mabani kjpioft'f^^'ier

gen, en vermvord had. voorllel

II. Dat hy , tia dit uitgevoert te ^^^^f»
, misdaad,

nog zoo hoognnedig en onbefcbaamt ge-

lueefl wasy om zulks den Heer vxAThYC
te laaten vjeten , dat zooveel'wa ., als of

hy zeide boven allen weiten te zyn.

B b j
III. Dat
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1701. in. Dat by ook, fcboon hem daar op door

dien Gouverneur verboden was , ontrent het

kafleel te komen , zich egter niet ontzien

bad , met veel gewapende mannen in de

Negry Flaardingen onder '/ kafteel te ko-

men rond pvuerven , en aan onze Hoofd-

officieren al fchimpende afte vragen , ivaar-

om men hem beletten wilde binnen te ko-

men , en wat hy misdaan bad ? dat zyn

misdaad niet buiten verlof van den Gou-

verneur , Radia Boni , en van zyn Ryks-

beflierder^ gepleegt was, enz, boewel de

Heer Cf>llaart over '/ laatjle bedryf aan

Aroe Tanette Matoewa nog geklaagt,

en verzogt heeft , dat daar in ordre mogt

ge(lelt worden.

IV. Dat de Her Gouverneur , op de eerfle

tyding van Dain MaSani 's dood , na

'i lands wetten ,
giregtigt was , om als

eerfle Bondgenoot Aroe Teko hier over te

doen flraffen na verdienjle , tot verhoe-

ding van andere quaade gevolgen , en tot

voldoening vin de bloedverwanten des ver-

jlagenen.

V. Dat Aroe Poni hier toe geljke magt ge-

had heeft , doch dat dit om redenen , daar

men maar na giffen kon , moejl gelaaten

zyn.

VI. Dat men Aroe Belo , Dain Mabani 's

broeder , zulks mede niet kon betwijlen,

zoo hy , zonder vragen , op heeter daad

met zyn werk maar voortgegaan was.

VII. Dat men {fcboon zulks een diep inzien

had) nog niet eens moejl rekenen, hoe by

(Aroe Teko) zyn ^skonings bevelen in de

windjlaande , onbefchaamt i o/ 3 maanden

hier na daar omfireeks had leggen vertoe-

ven, eer hy , op krae Poni's bevel,fchoon

fpoedig ontboden , na Tsjinrana opgegaan

was.

VIII. Dat hy daar na , als of zyne onbe-

fchaamtheid nog niet groot genoeg was , na

dat de nieuwe Gouverneur zich al i
^

maanden hier onthouden had , en hy ( Aroe
Teko) met Aroe Poni van 7'sjinrana

afgeko'rnen was , zich niet ontzien heeft

,

dezes nieuwen Gouverneurs bevelen we-
derom met voeten te treden , en zonder
'/ allerminfle ontzag weer even flout alom

vond te fwerven , en zelf onze Raadsper-

foonen te bezoeken , daar hem zulks we-
derom door Aroe Poni , en uit naam van
dezen Gouverneur , verboden was.

IX. Dat hy niet eens, maar verfcheide rei-

zen , tegen dat verbod des Gouverneurs

,

en van Aroe Poni , aangegaan had.

X. ff^aar ontrent wy ordre zouden gejlclt

hebben, 200 Radja Boni ons niet had doen

verzoeken, nog eens af tewagten, of hy
dat ten derdemaal overtreden zou.

XI. Dat de Gouverneur gevallig na Afgra-

ven van de Panimpang , ofte vyver , op

Mangepe
, gaande zien , hem egter , fcboon

:... ' geen gevolg , en half onkenbaar toe-

getakclt, van agteren opkopende ^ al wil'

lens ter vlugt voorby gereden was , dat 1701.

hem (Teko) toen dede wederom keeren y

op weike tyd zyn Ed. dit met opzet gC'

daan had, om die vogel daar na zoo veel

te gemakkelyker in de knip te krygen.

XII. Dat hy ook {^fchoon''er maar twyffel-

agtig van in zyne Jchrifen gefproken

word") voor eenige dagen met groote on'

derdanigheid voor den Gouverneur bekent

had , dat hem dat om/werven door Aroe
Poni , zoo uit zyn Ed. , als uit Aroe
Poni 's naam, verboden was.

XIII. Dat hy wel wijl hier in grootelyks

,

en zelf in zoo verre misdaan te hebben ,

dat de Gouverneur hem alleen daar over

met de dood flraffen kon , ja dat hy dit

voor zyn grootfie misdaad hielt , en daar-

om genaae \r over verzogt.

XIV. Dat ''er nog veel meer totzynen laffe

Ie zeggen zou vallen , waar over, door

verloop van tyd , nu al gras gewaffchen

was.

XV. Dat men , fchoon bet de hoofdzonde

niet wegmemt , tegen alle deze befwaa»
ringen tot :3yn nadeel , dit tot zyn voor»

deel zeggen kon.

I. Dat by vry lang gezammelt beeft , en

by hier door onverduldig worden kon , dat

men zyn zaak , over 'r boeleren van Dani

Mabani met zyn vrouw , op zyn meer'

maaien gedaan verzoek , niet eer begonnen

heeft

II . Dat bet een man, zoodanig van eenprins,

dien by dagelyks voor hem gaan ziet , ge-

hoont, geweldig fpyten, en doen berfien

moet , dat egter aan zyn zaak niet eens

getilt word.

III. En dat hy geduurig maar met woorden

gepaait , en zonder eenig vervolg op de

zaak uitgeflelt word.

IV. En dat by (^daar beneven hoogmoedig

en van hoogen huize zynde ) beft gedagt

beeft , zich zelven daar over te wrceken.

V. Om aldus zyn boonder niet dagelyks ne-

vens hem , en ongejiraft , als om hem nog

te zarren , ten hove te zien verfchynen.

VI. Dat by wel mogclyk met geen quaad

voornemen zoo omgefworven , en dit miS'

fchien meer door miimoedigbeid , en door

een onbezonne drift, dan met opzet tegen

zyn koning , of tegen den Gouverneur , of

om eene der zelve te toetzen ,
gedaan heeft.

VII. Gelyk hy dat laatft ook bekent , enge'

nade daar over verzogt had , welke onder-

daanigheid in den misdaadigen pryzelyk

,

veeltyds wel wat meer genade , dan wel

hartnekkigheid , verdiende

VIII. Dathydedoodftraffe, anderzins hier

toe flaande , niet meer onderhavig, alzoo

*er te veel tyds na de 77100'd verioopen was ,

en dat om die zelve redenen zyn omfwer-
ven zoo ftreng niet kon geftraft worden.

IX. Dat men agt op zyn hong geflagt , en

vorfielyke bloedverwanten , geven moefly

-wel-
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-welker misdaaden wel zomtyds uit poli'

tyke inzigten met een geheel ander oog,

als die van de minderen , befchowwt , en

daarom zomtyds zoo fireng niet gejlraft

-wierden.

Dit , zeide zyn Ed. , zyn myne aan-

merkingen over deze zaak , zoo tegen

,

als voor den misdaadigen , waar by de

medebondgenootcn de hunne konden
voegen , zoo zy daar nog iets by te doen

hadden.

Hoewel men hier tegen nog dit zou
konnen zeggen:

I. Dat al die blaawwe hlocmkens den aard

van de moord niet veranderen , r.og de

zelve eenigzins verfchoonen konnen.

II. Dat V lang wagten he?n geen regt gaf,
om zyn eigen rigtcr te zyn.

IIT. Dat men -zyn Rtgters geen ivetten kon

Jlellen, om een netelige zaaky als deze,

voor de vuijl af te doen.

IV. Dat de befcbiildigde zoo -wel een -prins

als hy , en mede een vorjl van V onaf-

hangent Sopings ryk ivas , en dat het ver-

fiandige Regenten pajl in der minne e?}

buiten onlufien alle gefchillen af te doen.

V. Dat de blyken klaar leggen , hoe Aroe
Poni , door vijfcheryen , en maaltyden

,

het daar toe heeft zoeken te brengen.

VI. Dat men ook mcrr.de het reets verre ge-

noeg gehragt te hebben , vermits die prin-

cen , verzoend zynde , vjeer als broeders

met malkanderen verkeerden.

VII. En dat Aroe Baloeflbe zelf geen an-

dere gedagten gehad kad , dan dat alles

nu gedaan -was , tervuyl de misdaadige op

een Jchelmagtige wyze op zyn luimen gele-

gen had , om by de eerfle gelegenheid hem
uit de -wereld te helpen.

VIII. Dat zyn gróote geboorte hem hier in

niet verfchoonen kon , ten -ware men zulken

boven de vjetten fleilen wilde , in welk

geval dan niemant van hen , of voor hun-

nen toeleg , zeker of veilig zyn zoude.

IX. Dat men wel moet overwegen , dat de

ter nedergefiagen niet alleen zoo wel een

prins., als hy , maar ook een onderdaan

van hem , of zyn vorfi is , en dat dier-

balven zyn bloed om wraak tot God roept
,

op dat ook andere konings - kinderen van
zulke hedryven mogen afgefchrikt worden.

X. Dat de redenen van verfchooningwegens

zyn omfwerven , tegen een dubbel verbod

aan., maar blaauwe doekjens zyn , alzoo

dat niet uit mismoedighetd , maar met
opzet en zeer fout door hem gedaan is

,

en word dit in hem ongeftraft geduit
.,

wat zal men dan in V vervolg van alle

anderen niet ie wagten hebben.

XI. Ook is zyne fchuldbekentenis geen uit-

werking van berouw ; maar van vreeze
,

om dat hy nu in de klem is, endaar door

ie eer hoopt los te raaken.

Nadat nu dit alles oraflandig door,zyn 1701;

Ed. in 't Maleits voorgeftelt, en daar en
boven (terwyl men een kopje thee dronk)
in 't Macaflaars vertolkt ,' en nog eens
herhaalt was , zeide zyn Ed. tegen Jroe
Mampoe , Aroe 'Jeko's broeder :\ Fadtr
Aroe Mampoe, gy hebt daar alles -voor ett

tegen uw broeder gehoort , nu vraag ik ü
weder , of gy ook iet tot zyn verfcbooning

weet in te brengen. Hy gaf .hier' op tot

antwoord : Myn broeder heeft my noit in Aroe

'/ een of 't ander willen kennen , en daarom ^^a"^*

weet ik van zyn zaaken niet, end'e wil '«j!' vielen
'

'er ook niet mede bemoejen, alzoo ik :;o»w daarover.

klaar zie , dat hy zich onvergeeflyk fchuldig

beeft gemaakt , zelf met zyn omfwerven , "^^^ t:»''/'

over 't welke , zoo ik regier was , ik h,m
""^

zoo fwaar , als over 't alterverfoejelykjl be-

dryf, fraffen en doemen zou.. , :

Daar op fprak de Gouverneur de ver-

dere Leden aan, en vraagde, wat 'er nu
verder in deze zaak , volgens hunne ge-
woonte, en na hun oordeel, diende ge-
daan te worden > waar op men mcinde

,

dat het nu tyd was, om Jroe Teko voor
Gecommitteerden te hooren , en hem te

vraagen, of hy buiten zyn fchriften nog
iet te zeggen had.

Daar op wierden de Meiïis Hackaart , . _
van der Myll , en den Geheimfchryver

j^q ^^^^
Cuyk van Microp , uit de Leden van den Gecom-

Polityken Raad , en, uitdevcrdere Bond- mmeer-

genooten , de koningen van Tello en Loe- l^ ^^'

boe , nevens de twee ryköbcllicrders van

Boni en G0.1 , te weten , Jroe Tanette

Matoewa, en (rain Bontojongo, als Ge-
committeerden aangeftek, om hem, ten

overftaan van den Heer Gouverneur, die

in een zydekamer blyven zou , te hoo-
ren.

Deze vraagde hem , of alles, in zyne
fchriften vervat, waar was , dau of hy
nog iets tot zyne verfcbooning te zeggen
had. Hy zeide kortelyk

,
ja > en d.it hy

'er niets meer by te voegen had.

Dan is , zeiden zy , onze commiflïc

uit, dan dat 'er nog te vraagen valt, of
Aroe Poni hem niet , tot tweemaal toe,

op groote ongenade , uit zyn , en des

Gouverneurs naam, aangezegt had, van

in de Negry Vlaardingen alom niet rond

te ryden •, waar op hy , wat verlegen , ja

zeide.

Men vraagde hem , of hy dit voor een

geringe zaak hielt, dan of hy wel will,

dat zulken daad, na 'slands wetten, de
uitterlle ftraf verdiende. Hy bekende,

dat het een hoofdmisdaad was , en dat hy ^''^^'^^.

daarom den Landvoogt om zyne genade je.

verzogt had
,

gelyk hy die nog van zyn
Ed. , en den Raad verzogt , dewyl hy
dit gedaan had, door de ichenkagie, die

hy dit jaar van Batavia gekregen had,
van vreugde vervoert zynde , waar door

by zich vergeten had.

Daar
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P-i'U* ppfgróétten zy hem ,. en traden

tnet d,enHei5^rGoi!vcincuf NV'óder binnen,
terwyl h'y na zyn gyzelk'amer gebragt

Vim.' •' '•'
.: : ,

^ /.''•;,.

Na 'cgédaari béflgt' dezer (jfecommit-

feerüén iiarï (ïe Veigadei ing wegens Amé
Jt^ö'y antwoord op hunne vrnagcn , Iklde

^yr» Éd. voor , of 'er volgens des laiids

v^etteiTi ,; nqg verder iet in_ d<ïze zaak , al-

_^^
vobren's óver hem te von'rtlfei, vcfeilcht

-rn'^i/"^^'^'''^ j. -Zy zeiden, neen, alzoo 'er de
^02 doódOag klaar legt , en de omTwervirig
-

- • klaar doof Kefti beleden, vvairby de zaak
.;'/« i«i:;.^-j,^ nu ook in ftaat van wyzen'is.

Waar op
ÖaaY óp herhaalde de Heer Becrnink

7.yn Ed. (oW hier ni de lafl haarerËdeihedcn wel
de Leden na te kotrien ) wederom , dat een regter
nogmaals fiict op zyn blöotc bevatting van een zaak

,

vrveaem '^^ ™^''- ^'"-^ '^'- ^^" verkeerde vreeze en

verindag- ontzag dart 't gevoelen van andere Leden
tigde. te verflaaven, een Vonnis wyzen j maar

voor al 'overdenken mocft , dat hy een
vrye en ónafhangende ftem had , en dat
de ftera van het allerminlle en laatfte lid

dezer Vergadering zoo veel gelden zou

,

en moert , als die van 'c éérfte en voor-
naamfte lid , weshalven zyn Ed. hen als

voor Gods aangezigt verzogt , doch niet

uit haat of gunft, en niet uit aanzien of
vreeze van dezen of genen , maar alleen na
hunne gewifTe , en na 's lands wetten , in

dezen te vonnifTen , zonder daar in het
zy de E. Maatfchappy , het zy eenige
koningen , hooger m rang dan zy , te

ontzien ,' vervloekende eindclyk nog te

inogen weten , of yemant daar iets tegen
had , en , zoo neen , dat dan Aroe Póni
zyn gevoelen maar fchriftclyk geliefde te

geven , om dan alzoo van de andere Le-
den gevolgt te worden.
Nadat nu de Tolken eenigen tyd rond

geloopen hadden , en zich een tulTchen-

momptling der Grooten over de zaak
opgedaan had , zeide Aroe Poni uit aller

naam : Wy hebben den Heer Gouver-
neur zeer wel begrepen , hebben daar
niets tegen in te brengen , alzoo 'er zeer
rcgtzinnig, en na eilch dezer zaak, ge-
fproken is , waar voor wy zyn Ed. be-

danken j doch wy vraagen voor af , of
'er, als wy ons gevoelen geuit, en on-
derteekent hebben , na de wetten zal regt

gedaan worden , en of het den Gouver-
neur ernft is , dat wy ons, zonder aan-
zien van yemant , daar üipt aan zullen

houden , om na de meerderheid van llem-
nien te vonhidèn , en ddt vónniis na 't ge-
wysde uit te voeren.

Hier op wiert , na een beraading van
Zyn Ed. met den Polityken Raad, door zyn
Ed. ja gezcgt , waar op toen de koning
van Boni opftont , en ieide vaardig te

zyn > doch vcrzogc , dat de minderen cerfl:

mogten itcmmcn , waar over lange gc-
fchillcn vielen , tot dar raai 't eindclyk

daar toe bragt , dat Jroe Poni (geIykj7or.
ook behoorde) voorgaan, en zyn gevoe-
len in een zydekamer op een vel papier,

ten overlban van zyn Ed. en ctnige Le-
den uit den Polityken Raad opiklleii

zoude, om dus te beletten, datdebyzon-
dere ftemmcn en' advyzen van dezen en
genen niet openbaar mogt-en vi,'orden.

Na dat dit in 't bywezen Van de Heer
Gouverneur, en deMcflls/Zcif^^^r/, -vmt

der Myl^ cnMierop in 'tlioegis door zyn
Hoogheid opgellelt , en vertaalt was,
Zoo volgde hem de koning van Goa daar

in, nu.ai\z Aroe Ponihukcn getreden was,

hoedanig naderhand alle de andere Bond-
genooten volgden , en hunne (temmen
gaven, hoewel de meelle het door hunne
Ichryvers maar deden aanteekenenj dochDeBond-

't was zeer opmerkelyk , dat na de Hem-
ming en onderteekcning der vier ecrltcyonn,;

genooten

vellen

Bondgenooten de overige opllonden, enoverAroe

hen eenpaarig verklaarden met Aroe Pow/Teko.

en den Gouverneur, van een gevoelen te

zyn, en dat zy zich verder aan alles, dat

zy 'er byzetten wilden , zouden gedra-

gen > waar op zynEd. hen weer toonde,

dat zy nog met hem , nog met Aroe Pon: ,

te doen hadden , maar dat yder van hen
vóór zich zelven , na zyn gemoed , en
volgens 's lands wetten , Hemmen, en

dat voor God verantwoorden moed,
zonder dat het aan hen ftont, om eenige

Hoogheid van menfehen aan, of dezelve

eenigzins na de oogen te zien.

Hier op dan, na dat zy Aroe Poni (die

dit niet gaarne hoorde) nog eens aange-

zien hadden , traden zy toe , en quamen
't verzoek van zyn Ed. na.

Daar op nu zeide de Heer Beermnk f

dat hy hun aller gevoelen gezien had , en

zich daar mede byvoegde, fchoon hygc-
dagthadde, dat men de misdaaden hooger

gehouden en fvvaarder geflraft zoude

hebben, waarnade Vcrgadcrmg, na zeer

deftig met een coUation onthaalt te zyn,

fcheide.

Het vonnis , tegen hem geveld ,
quam pjt -„y

by meerderheid van Itemmcndaar op uit, zou ge-

dat hy zoo zou eerampall worden , dat""ip»'^
•^

1 " .^11 worden,
men geen reden zou hebben , om meer

voor ncm te vreezen. Men meinde hem
daar en boven in 't eerft ook na de Kaap
der Goede Hoope te zenden , doch men
heeft naderhand beter gevonden , hem na

Ceylon te Voeren.

Van dit geveld vonnis over de moord
en verdere misdaaden van Aroe Teko^ gaf

zyn Ed. ten eerlte het vereifcht berigc

aan haar Edelheden , verblyd zynde dat

hy 't reets dus verre gebragt had.

Den if'''^" November \vas 'er in de De Ico-

groote thuin der E. Maatfchappy cenn'ng via

vergadering der Bondgenooten, om een
J^^JJ.*^"*,,

misHag van Craia Aganonja^ koning vanmisilag

Tanetta (alzoo hy den Heer Gouvcrneurgeftwft.

vuil
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1701. \'uil belogen , en voorgegeven had , als

of zyn Ed. met het byzonder gcfp-ek in

der ililte onlangs met hem iet onbehoor-

lyks in den zin zou gehad hebben , waar

op een groote opfchudding gevolgt was)

te vonnidèn , en hem te waarfchouwen

van zich in 't toekomende voor zulke

flreeken te wagten.

Hy wiert daar en boven in een boete

van elf thail goudgedoemt, die den ió<*^"

dito, in 't by wezen van allen, uitgeno-

men Vin ylgamnja ^ door Radja Boni vol-

daan , en aan den Gouverneur overgegeven

wiert } doch die koning had Jgamnja
verboden , om daar , zoo hy zich niet

dubbelfchuldig maaken wilde , te verfchy-

nen
,
gelyk hy naderhand ook klaar bly-

ken dede.

Voor de overgave van die boete be-

dankte zyn Ed. den koning van Boni , en

ook alle de Bondgenooten , wegens de

agting in dezen voor hem , en zyn goeden
raam , betoont , betuigde voldaan te zyn

,

dat dit by den Raad zoo uitgewezen , en

dat die boete voor een oogenblik in zyn

hand geweell was , en gaf die nu weder
aan Aroe Pont , om die ten diende van

deze en gene behoeftigen , na hun aller

welgevallen te verdeelen j voor welke
heusheid zyn Hoogheid , en alle de andere

Bondgenooten, zyn Ed. bedankten, en

dat geld wel weder aannamen , doch onder

verzekering, dat zy dit niet anders, dan na
zyn Ed. goedvinden, zouden aanleggen.

Daar op vraagde de Gouverneur aan

Aroe Pont na /Jganonja , veinzende hem
rog niet gemilt te hebben , doch Aroe
Pont zeide , dat hy hem dit , om zich niet

weder fchuldig te maaken , verboden
had } maar de Gouverneur toonde hem
het tegendeel , alzoo zyne verfchyning

daar gedient zou hebben , niet om hem
daar in onderdaanigheid te doen komen

,

ot om hem zynen misflag opentlyk te

verwyten j maar alleen om te toonen,

dat hy met voldoening van 'tgewysde de

misdaad ook vergeten was , en dut de

Gouverneur, om dit te bewaarheden,
hem zyn voorige rang en plaats onder de

Bond'^enooten zoude aanwyzen.

Op deze woorden llont Aroe Poni op

,

bedankte den Gouverneur met een be-

wvs , als of hy hem (vervoert over die

beleeftheid ) de hand kuffen wilde , dat

zyn Ed., zoo veel mogdyk was, belet-

te, endaar op dcdc Aroe Punt den koning
van Tanette roepen , die een half uur
daar na quam , willende , volgens ge-
bruik , op een onderdaanigé wyze zyn
handen op zyn hoofd leggen > doch de
Gouverneur belette hem" dit met een
wenk , en belaftte hem op zyne open-
fiaande plaats en ftoel te gaan zitten , al-

waar de Gouverneur
,

geen tien tellens

'er na, hem een fnuitje (een ongemeene

III. Deei.

gunft in zulken gelegenheid) toezond, 170Ï.
en met genegenheid ( ten bewyze , dat
hy aan 't voorige, en aan zynen misflag,
niet meer dagi) dat aanbood, voor welke
ongemeene en onverwapte heusheid alle

de Bondgenooten zyn E<d, nogmaals be-
dankten.

Na dat nu alles vergeven en vergeten
was , hefte zyn Ed. een ander gefprek op

, ^f^\
en verzogt de Bondgenooten, grooten en van °zyn
kleinen , dat zy ddch wel geliefden teEd.
overwegen, dat het voor ons onmogelyk
was, om 'txviii. en xix. Art. van 'tBo-
nayfch Contraft in zyn kragt te houden

,

zoo zy de een van den anderen , en de
'

minder van den meerderen , flaafagtig wil-
den afhangen , en dat hy derhalven ook
hoopte , dat de Hoven van Boni en Goa
zich geenzins eenige oppermagt over
hunne broederen, de andere Bondgenoo-
ten, zouden laaten aanleunen } maar dat
zy voortaan alle zulke Bondgenooten , die
zich aan hunne Hoven wilden komen
vertoonen , om van hen af te hangen

,
beleeft zouden afwyzen.

Hier by was wel de lafl: van haar Edel-
heden opgevolgt } doch dit was voor die
twee koningen veel Imertelyker, dan of
hen een fncde in 't aangezigt gegeven
wierd , alzoo men hen daar by in hun
aanzien en gezag niet alleen veragtelyk
kortwiekte ; maar nog daar en bovea
wilde , d.it zy dat zelf goedkeuj-en en
verder uitvoeren zouden.

Terwyl zyn Ed. dit nog zeide, kikte
niemant , en Aroe Poni keek zeer llemmig
voor zich neder, veinzende dit niet eens
verllaan te hebben , hoewel de verfcheide
polluurcn, waar in hy zich draaide, het
tegendeel , en dut hem zulk een vertoog
zeer mishaagde , niet dan al te veel
toonden.

Eindelyk voegde de Gouverneur hier
nog by, dat dit zyn zegg«n geenzins tot
kleinagting van Aroe Pont of Radja Goa

,

maar alleen diende, om aan alle de andere
Bondgenooten te toonen , wie zy waren

,

ofte waar voor zy by ons te boek Hon-
den , en in wat agting wy hen , volgens
't Bonayfch Contraft, hielden, en verder
wilden houden , alzoo wy daar by niet

anders, dan die gewcnfchte eendragt on-
der hun allen (gelyk zyn Ed. nog l.iatft

met het verzoenen van die twee ccrile

koningen, met zoo veel hartelykheid en
opregthcid betoont had ) beoogden.

Zoo ras hadden de koningen van Boni
en Goa dit niet gehoort , of zy fprongcn
van vreugde van hunne Itoclcn op , en
bedankten den Gouverneur voor den
dienlf, daar by aan hun beiden bewezen
( hoedanig ook alle de andere Bondgenoo-
ten zyn Ed. bedankten) waar na deze

vergadering , na dat zy daar een fraai

colktion op gehad hadden, Icheidde.

C c Den
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Den ji^en December 1701. verhaalde

de oude koning van Sumbawa , hoe 't by-

't Huwe- gf^'^oincn was , dat hy (Datoe Locka) nog
lyk van Jong zynde , zyn ryk aan zyn zoon , Jims ,

Datoe "overgegeven had , te weten , om dat

™*^'/tBonize hof, en Dain TahaUlle voor al,

deprinceszeer verlangden te zien , dat deze zyn
van Boni Zoon nict ^roc Pont V dochter , 'ïoodja

,

raalit af. ^ynde de oudftc dochters dochter van

Radja Loeboe , volgens 't beflotcne met
Radja Palacka^ trouwde.

Deze Datoe Locka was getrouwt met
een halve ouder zuller van Radja Tello^

welke princcs Tanifanga genaamt was.

Die deed Radja Palacka , om de kleine

vorllen van hem te doen athangen , en

die tot zyn melkkoejen te maaken , en

om deze vorlHn Tanifanga (dat een ko-

ningin, zoo zuiver en ryk van geflagt,

dat zy met behoeft geraffineert te wor-

den , beteekent ) aan 't ryk van Boni

fwaare gefchenken tedoen geven.

Nu had hy Datoe Locka in 't jaar i5pf.

aan den ziek leggenden Radja Palacka

belooft , dat , zoo zyn vrouw een zoon

,

en Lapatau zyn neefs vrouw een dochter

kreeg , dan die twee aan een zouden

trouwen, en dat hydan ook, onder zyn

hooger gezag , dit ryk aan zynen zoon
opdragen zou , al 't welk hy aan Radja

Palacka uit ontzag toegezegt ,
gelyk ook

Lapatau zyn toekomende dochter aan

zyn (Datoe Locka''s) toekomende zoon

belooft had.

Hier opwas zyn vrouw van een zoon,

en Lapataii 'i vrouw van een dochter,

'Tojdja genaamt , bevallen , en dus was

dit huwelyk gcm.i;ikt , en fchikren daar

op dit zoontje, als hunnen toekomenden

koning al voorgeftelt , na Boni, om de

bruid daar mede eer aan te doen , en dat

verblyf duurde , tot dat Radja Palacka

quam te ftervcn.

Daar na had Datoe Locka met zyn Ryks-
raadcn over de fwaarigheden , die hy in

dit huwelyk zag, gefproken , dat zy ten

allerminflen voor een handblocm of ge-

fchenk aan de bruid zouden moeten ge-

ven 70 of 80 flaavcn , behalvcn de goude
armringen , en andere vereifchte kolle-

lykheden, na maate van dien , die men
niet voorby kon. Dat hy ook op den 7
of 8 dag, wanneer de nieuwgetrouwden

zich remigen, na 'slands wetten, weer
op nieuw, fatfoens halven, wel 40 {]aa-

ven zou moeten geven > ten derden , dat

'er onder 't gevolg van den bruidegom,
terwyl hy ging, om die plegtlykheid te

volbrengen , niet min dan 4 of f00 mannen
zouden moeten zyn , om hem te gelei-

den , en dan nog wel half zoo veel , om
die koningin, uit naam van 't Sumbawa 's

ryk, te gaan opwagten, en dat die alle

aan 't Bonize hof, terwyl men zyn eigen

volk fpaarde , fwaare dienfteu zonder loon

zouden moeten doen , en door die van
,-oj_

Sumbav/a buiten 's lands onderhouden
worden. Dat zy ook hunnen koning yder
reis, op 'twenken \zii Radja boni^ zou-
den moeten mifTenj en dat deze by zyn
fchoonvader noit met ledige handen zou
konnen komen, waar door hun ryk on-
herftelbaar zou gedrukt en uitgeput wor-
den. Dat zy wel wiften , hoe veel zy
aan de Ed. Compagnie wegens hunne be-

komene vryheid verpligt waren.

Dat zy Ryksraaden ook wel wiflen,

hoe nadeelig alle huwclyken , met 't huis

vanTello of Goa aangegaan, voor 't ryk
van Sumbawa gcwecil waren , en dat men
zich dierhalvcn aan 't voorige fpiegelen

moeft , behalven dat 'er , om zoo veel

menfchen by een te krygen , wel een op-

ftant op volgen kon , en dat deze , om vry

te zyn , dan de vlugt zouden nemen.
Ook dat men alle Macaflaaren , en Boe-
gi's, op Sumbawa komende, als princen

en heeren van den lande , zou moeten
onthaalen , behalven dat zy alles maar,
dat zy konden , wegrooven zouden,

zonder dat men over hen zou durven

klagen.

Daar op befloten de Ryksraaden voor
eer ft hunne jaarlykze homagie in te hou-
den, om te zien, waar dat heenen wil-

de ; waar op den oorlog en de overko-

ming van de Crainsjerenica en Pomelican

gevolgtwas, die hen fchrikkelyk berooft

hadden , dat men zien kan in Lieutenant

Riddels atteflatie, onder de geheime pa-

pieren van ^roe Teko te vinden zynde.

Dcrhalven nu verzogt hy hier in des

Gouverneurs raad , om dit huwelyk te

ontgaan, te meer, alzoo Dain Tahalille

dit huwelyk zoo fterk voortzette, en hem
'er gelladig toe aanmaande.

De Gouverneur zei beft te zyn, zich

te verontfchuldigen op de onm^gt der

Sumbawers , om hunnen koning aan zulk

een aanzienelyke princes uic te huwely-

ken , en die na haar fatfoen te onderhou-

den i te meer , vermits 'er door de oude

vrouw, DainTahalille, al verfchei Je pre-

tendenten om deze Joodja afgellagen zyn

,

en dut Radja 7ello's zoon daar om ook

haaft verzoeken zou.

Om van alle de geheimen in 't hof van

Goa, en van alle hunnen toeleg, geduu- j^^^rn^^j.^

rig nette kennis te hebben , bediende zich ^y^ °^^l

de Heer Beernink al vroeg van de vriend- Spion aan

fchap, die hy zeer bcdcktclyk met Dain'^i^of vta

Mangali , broeder dezes konings van Goa ,
^°*'

hielt.

De koning had dezen zynen broeder

als zynen vervanger voorby gegaan , en

den prins Samptiwali , zyn dochters en
Jroe Poni oudfte zoon (aizoo hy 'er nog

een, /"«^««^ genaamt, hcet'c, diens naam

een prins , die tot beide de ryken even

na gcrcgtigt is , in 't Macallaars betekent

)

tot

fc
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Dcsielfs

hoeda-

nigheden,

en agting.

Beflait

der Ma-
caflaaren

ontrent

't maaken
van lyb-.

beftict-

ders.

tot zynen navolger opentlyk verklaart.

Hier over was Dain Mangali zeer mis-

noegt , en een mnn van veel meer ver-

fland, dan den komng Tachareddien yibdul

Djaliel, zynen broeder, zyixic, liet der-

halven niet na den zeiven IHI en onder

de hand alle afbreuk te doen, zonder aan

de koning eens te laaten blyken , dat hy

dit voorby gaan hem eenigzins quaalyk

nam, waarom de koning, die hem egter

zeer beminde, en om zyn verlland hoog
agtte , niet naliet hem alle de geheimen

mede te vertrouwen.

Dewyl nu de Heer Beertiink 't heime-

lyk misnoegen van dien prins wift , en

egter zyn groot aanzien by den koning

kende > gebruikte hy , om te eer ag-

ter alle geheimen ftil te geraaken , deze

lift , van hem in der ftilte aan te houden
j

en hoope te geven , dat , fchoon hy door

zyn broeder voorby gegaan was , by ver-

andering van zaaken , dit wel eens een

anderen keer ten zynen voordeele nemen
kon.

Niemant kon qua.ide gedagten op hem
hebben , alzoo de koning zelf, die 'er

meeit aan gelegen was , hem alles ver-

trouwde , bchalven dat niemant van zyn
geheimen ommegang met de Heer Gou-
verneur wift, en, zoo 'er al yemant on-

der de Grooten iet af rook , was hy,
zoo om zyn hooge geboorte , en de ag-

ting by zyn broeder , als ook door zyn
aanzienelyk huwelyk met Crain Paesje^

zufter des konings vanTello, en om zyn
groot verftand , van yder een zoo gevieelt

,

dat niemant een woord daar van reppen
dorft , alzoo dit de konings- kinderen

meer, dan eens, gebleken was, dat hy
door de ongemeene Ichranderheid vanzyn
geeft (waar in hy boven alle Macafliiaren

uitftak ) zulken cierlvken draai aan een

zaak wift te geven , dat zy allen , die iets

tegen hem wilden inbrengen, daar voor
ten eerften opdraajen, en betuigen moe-
ften , het zoo niet begrepen , maar nu
meer licht daar in gekregen te hebben.

En fchoon die konings -kinderen (die

't land daar, nevens de koningen, mede
als Raaden helpen beftieren ) dit dan zoo
zeiden , lieten zy ondertuflchen niet na

hem by hun zelven te haaten , om dat

,

hoe veel quaad hy hen ook doen mogt

,

zy noit in ftaat waren hem daar van te

overtuigen. Dus gaf 't hem geen klein

aanzien, dat zyn kindskind, Mappatali

^

regerende koning van Bima was.

Hy was ondertuflchen zeer geagt by
Crain Bontojongo , zyn broeders eerften

dienaar van Staat , die ook altyd tragte

hem in zyn plaats , als ryksbeftierder (al-

zoo niemant daar toe zoo bequaam was)
te doen volgen •, hoewel het te bezien
zy , of dit zoo gelukken zal , vermits 'er

by de Macaflaaren een befluit legt , om

geen andere ryksbeftierders, dan uit het 1701.

geflagt van Crain Crongrong , die een ouder
broeder van Crain Boniofongo gewcdl is,

te kiezen.

Dit befluit is eigentlyk genomen, om
eenige dankbaarheid aan den vader van de-

^™"
zen CroKgrong, %/»« genaamt , re bewy- ^^ "„'-j

zen } en dat wel voornamelyk, om dat vader,

deze Tsjina de ecrfte geweell is , die den Tsjina

,

Mohhammedaanfchen Godsdicnft hier
'"''°^''''"

heett helpen invoeren , en een der eerfte Moh-*^
Tempels gcftigt, waarin hy de voetftap- hamme-
pen van zyn vader, Stdthan Mohhanmed '^^^^^

(die nog onder hen als een Propheet en^^^°°^^'
Tolk Gods geëerd wiert) gevolgt heeft.

Ja de eerbied , die zy voor dezen Tsjim
hebben, gaat zelf zooverre, datzy, een
Tsjinees aanfprekende , ofte van hem iets

Zeggende, hem geen Tsjina, maar San-
galle ( dat 't zelve in haar taal beteekent

)

noemen.
Doch om weder rot Crain Mangali te

keeren, deze had onlangs den Heer ^^^r-
nink gezegt, dat Radja^Goa zynEd. eens
onder vier oogen vraagen wilde, waarom
men daar zoo tegen was , dat Lapatauw^
koning van Boni, de heerfchappy, gelyk
de voorige koning van Boni , over de
Bondgenooten oeffende , ja dat de koning
van Goa zelf hem die eere wel geven
wilde, als men de MacalTaaren maar een
klein voorregtje gaf, en hen ook niet te

veel aan 't Bonifch hof verflaaftie. Hoe-
wel 't Radja Goa anders al niet veel ver-
fchillen kon, alzoo 't zeer waarfchynelyk
was , dat beide zyne dochters zoonen

,

Sampwuuali en Fadang, met 'er tyd beide
de ryken van Goa en Boni als koningen
beltieien zullen. Ondertuflchen lag 'er

den Gouverneur zeer veel aangelegen , ona
te weten, ó^t Radja <uOa een toeleg had,
om hem hier over aan te fprekcn.

Terwyl nu y^roe Teko , dus gevonnift
zynde, nog al gevangen zat, deden zich
twee zeer vreemde zaaken op.

Het eerfte was , dat de dochters van valfch
Jroe Teko over al uitftroiden , dat haargerugt,

vader wel hiiaft na Batavia vertrekken , '^^t '"fi

maar dat hy kort daar aan met veel meer ^^^^ ^^^
eère en luifter te rug keeren zoude, om ven Aroe
in een verhevener ftaat , dan oit te vooren , Poni ver-

en als hoofd boven alle de Bondgenoo- K*^™
ten geftelt te worden > en dat zy der-^ ^"

halven na dien dag verlangden, om hem
na boord uitgelei te doen.

Dit had niet alleen Radja Loeboe (die

'tdenHeer^ffr«;'«/èden 18'''=" Maart 1701.

quam te kennen geven ) gehoort j maar
wiert , als hy by Crain Bontofongo in Goa ,

volgens zyn Ed. laft , daar na vernam,
hier in niet alleen vcrfterkt , maar ook ver-

zekert, dat dit gerugt door ganfch Goa
liep , zonder dat men daar eenige andere

redenen af geven kon , dan dat dit zoo

de gedagten van de gemeene man , en

C c i dac
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1701. dat die, zoo «'t hem toefcheen , daaruit

opgemaakt waren, om dat zy in den brief

haarer Edelhedcn ,
jongrt aangebragt,

en volgens gewoonte in de voorzaal des

konings openbaar gelezen , zoo 't een

en 't ander, van Aroe 'ïeko daar in voor-

komende, aangehoort, enmogelyk daar

uit iet van zyne aanftaande verheffing ge-

gift hadden.

Dit zelve gerugt quam ook Aroe Pont

ter ooren , die daar op den ii*^'" April

by zyn Ed. gekomen was , en met de

traanen in de oogen hier over klaagde,

daar by voegende , dat Aroe 'Teko niet al-

leen boven zyn hoofd ftont verheven , en

hy verlchopt te worden } maar dat hy

geen zekerder bewys daar van aan zyn
Ed. geven kon , dan dat Aroe l'eko zelfs

dit tegen een van zyne ( Aroe Pont 's

)

krygsoverften , To - Mangeivali , gezegt

,

en hem verzekert had, dat hy in t korte

met zyn vrouw en kinderen na Batavia

gaan, doch als hoofd der Bondgenooten

,

en naafte aan den Gouverneur , ten eer-

ftcn weerkomen , en dat hy dan hem
( 7o - Mangewali ) ook helpen zoude ; al

't welke de koning zcide van To - Mange-
wa/r zelf verftaan te hebben. Hierdoor,
zei Radja Boni tegen zyn Ed. weten de

Bondgenooten niet hoe zy 't hebben j ja

ik zelfs wete niet wat ik 'er van denken

zal. Zommige gelooven het , en hoewel
ik, my op UEd. woord verlaatcnde, 'er

niets af geloove, zoo wenlchte ik egter

wel, dat hy al weg was, alzoo hy, los

komende, in Haat is, om dit ganfch ei-

land in rep en roeren te Hellen.

Van veel meer opmerking was de

tweede zaak, hier in bellaande, dat haar

Edelheden den ó-^^" Januari 1701. aan de

Heer Becrnink en den Raad fchieven,

uit zyn geheimbrietje van den zo'^^» Oóto-
ber gezien te hebben , dat de Heer Beer-

wink zich ontrent het by haar geordon-

neerde verzoek van pardon voor Aroe

Teko^ óoor Aroe Poni^ ofwel ecnige an-

dere Grooten, te doen verzoeken, zich

zeer verlegen vont, en geen doorkomen
'er aan zag, omdat, h^\\.x\vcn Radja Goa

^

niemant meer, dan Radja nonif verlung-

1. de , om dien belhamel aan een kant te

" hebben.

Des niet te min fchreven haar Edelhe-

den toen weder , dat zy nog by die laft

volhardden, hier in beltaande, dat hy,
zonder aanzien van Aroe l'eko 's groote en

vermogende broeders , /irue Mampoe en

Aroe Cdjoe , met de zaak , alzoo die nu
in onze banden was, met alle gelb eng-

heid voortüa-^m , en die volgens de wct-

Naderlaft

haarcr

Edelhe-

den , om
Aioe
7\ko
flrcng te

vonniflen.

ten maar afdoen j doch dac hy ondertus-

fchen onder de hand , en in 't geheim,
buiten weten der Bondgenooten bezorgen
moeit, dat 'er pardon voor hem , door

^roe Poni , Dam 'Tatalile , of andere

Grooten, verzogtwiert, om 't zelve daari7ci.
na aan hem , onder goedkiuring haarer
Edelheden, te verkenen, volgens de ge-
heime brieven van den lö**^" Au^ulli en
6d<=" Oftober. Wil dan Aroe Poni het
niet doen, zoo m.oct men andere daar toe
zoeken , om Aroe Teko en zyn vrienden
aan hen te verpligtcn } ook zouden haar
Edelheden d.in een (chip zenden , om Aroe
Teko , nevens zyn vrouw , kinderen , en

3 of 4 dienaaren (zonder meer gevolg)
af te haaien j doch zoo hy riiter volk
mede wilde voeren , daar zou hy zelfs

vaartuigen toe moeten athuuren j en den
I idcn Februari fchreven zy nader , dat zy
de Pcperthuin ten dien einde zouden af-

zenden y daar by voegende, dat zy mee
groote verwondering gezien hadden , dat
de Heer Beernink zyn midda^ruft , na^"'"'^VI-. , n •'

,

^^ ' • verwon-
t bezigtigen der üerkten van Go.i , in <jermg

't Hof van dien koning genomen had j over do

een zaak van 't uiterllc gevaar (zoo 't haar ^'"''

Edelheden toefcheen) weshalven zy laltJ^^yvS
mits dezen gaven, dat dit noir meer zou 't hof van
mogen gefchieien, alzoo de Macafïïiaren G02.

noit te vertrouwen, en niet te goed zyn,
om alle onze zauken op Celebcs , door
zulk een geval , en de moorden daar op
konnende volgen , in de war te helpen,
alleen maar oai hun groot oogwit te be-
reiken , en dus weer volkomen meefter
van hun land te worden , ot , met eeo
woord , om 'er ons weder vlak uit te

bonfen.

De Heer vanThye was ook dus eens in

Goa geweeftj doch zy verboden nu wel
uitdrukkelyk, dat geen Gouverneur dac

voortaan meer zou hebben te doen , alzoo

daar by te veel gewaagt wiert j dewyl op
zulke galtmaalen, jagten , viflcheryen,

enz. quantzuis ter eere van een Gouver-
neur aangeregt , de grootfle en meefte

verraaderyen gepleegt, en de onzen dus,

in 't midden van de vreugd , van die ver-

raaders altyd vermoord waren ,
gelyk

men met verfcheide ichrikkelyke voor?

beelden zou konnen bewyzen.
Even zoo wilden haar Edelheden, dat

de Gouverneur dit ontrent den koning
van Boni , zoo veel als 't mogclyk was,

myden zoude , om dat men in zuike zaa-

kcn niet te voorzigtig kan zyn.

Hetgeriigt liep ook, dat haar Edelhe-

den, bydit hun Ichiyven aan den koning En laft

en de Grooten van Goa , belatt hadden ,
"'^ng'Jf

om de wallen van Goa ( volgens den in- van Goa
houJ van 't Bonaylch contra£t; te ilcgten , teflcgten,

en tot de grond toe te floopen , als mede ^'°''^-

dat de koning van Goa aan de andere

vorften in Goa , of onder de Macaflaaren

zich onthoudende, en alle hunne onJer-

hoorigen a.n hunne regtc meellers weder-

geven zou , dat Radja Loeboe tegen den

Heer Gouverneur zeide al mede gehooit

te hebben.
Na
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Ï7C1. ^^ t^^t nu die koning by Cra'm Bon'

tofongo geweelt was, om na deze en gene

zaaken wat nader , volgens laft van den

Stoute Heer Gouverneur, te vernemen, quam
tail der hy den 27'''" dito weer by zyn Éd. met
komn^s berigt : dat alle de koningskinderen onver-
kinderen.

Ji-jgelyk ilout tegen de Crain Bontofungo

gefproken hadden , en van den koning hun
part van de gefchonkene landen van Po-

longbankmg niet alleen dorlten eiflchen,

maar ook met alle geweld 'er mede door

wilden , om. weer tot hun oude heer-

fch.;ppv re komen. Dat Hontofongo (die

daar mede wel na verlangde, doch wel
zien kon , dat het nu nog geen tyd was

)

hen dit volflagen afgeraaden , en tot

hen gezegt had , dat de MacafTaaren,

wilden zy zich nu niet ten uiterften

verdagt maaken, volgens 'tBonays con-

traft (alzoo nu alle gefchillen tulTchen

de koningen van Goa en Boni ophielden

,

en 'er geen veilingen of fterkten meer
noodig fcheenen) buiten alle tcgenfpraak

verpligt waren om hunne wallen te ileg-

ten, te meer, aizoo haar Edelheden ten

tyde van oorlog die ommanteling wel
gunftig toegedaan, doch daar by bepaalt

hadden , dat dit niet l.mger dan de ge-

fchillen duuren, en, by verzoening der

vorllen , aanftonts ophouden moeft.

E^nigen tyd geleden had de koning
van Goa verlof van zyn Ed. verzogt, en

verkregen, om naPaloe te gaan, dat zyn
Ed aan haar Edelheden had bekent ge-

maakt, doch haar Edelheden gaven zyn
Ed. laft wel na te vorfchen, of dit reisje

jTeen ander verborge quaade reden had

,

gelyk men dit ook naderhand ontdekt
heeft.

Crsin ^^^ 3°"'"' ^'^'^'^^^ fprak Crain Rontofongo

Bonto- niet zyn Ed. nader over dit flegten der
fon;:o be- wallen , ingevolge van haar Edelhedens
looft het orJre , en hy nam aan te zullen bezorgen

,

def^val- '^^^ ^^ ^^'^'^ zouden geflegt worden,

kntebe- Den ii''^" April quam 'er een andere
zorgen, perfonagie voor den dag , om weer een

nieuwe figuur op Macalfar te flaan. Het
was Crain Bontoewa , nagelaatene weduwe
v^n Crain hontokeke^ die met zyn vader,

Crain Jerenika (een der voornaam fle Ma-
caflaar/.e prinszen , en uit koninklyken
bloede gcl'proren) in 't jaar 1691. door
de Balicrs, met ifi van de zynen, vol-

gens de lall van den koning van Bali,

Gu'li Karang Jfa?» , op aanraading van
onze goede vrienden (alzoo hy met Soe-

rapati^ en onzevyanden, tegen ons aan-
fpande) om hals gebragt was.

Dit weeuwtje , een der bevalligfte,

blankrte, en rykfte Macaniiarze princeflcn

zynde, had zich by Dain Jahalile won
derlyk geaigt , en by het hof van Boni
200 bemint weten te mnaken, dat 'er by
jia van geen andere , dan vuii haar

, ge-
rept wiert.

Ook zogt men door allerlei middelen 1701.

aan dat hof , om haar aan Datoe Locka
,

den ouden koning van Sumbawa, uit ta

koppelen , tot welken zy gioote gene-
genheid had , en dat al zeer verre geko-
men was i doch Radja Tello , die haar

bevoorens al bemint had , zogt nu dit half-

bakken huwelyk om verre te Itootea,

en verklaarde vlak uit aan Radja Goa ^ duC
hy haar begeerde te hebben , waar toe
dien koning, als hy volgens zyne magt,
en na 's lands wetten , handelen wilde

,

haar wel dwingen kon , maar men oor-
deelde het waarichynelyklt , dat hy, ora
Crain Jerenika's aanzienelyk geflagt, dic
liever op een andere wyze zou zoeken te

fchikken.

Om egter aan den koning van Tello Crain

eenig genoegen te geven , ontbood hy^o"to^-

Cram Bontoewa ten Hove, en ftelde haar^^/.*"_
't verzoek des konings van Tello , om met devorikn
haar te trouwen , voor j doch zy verklaarde ten hu-

daar op , dat zy den koning van Tello "'^^y'^
,

ganfch niet zetten mogt , en dat zy , zoo
^^"^^"^

zy ten tweedemaal trouwen moell:, noit
een ander , dan Datoe Locka , nemen zou-
de, waar by zy, hoe ftraf haar de ko-
ning van Goa ter gunfte des konings van
Tello aanfprak, onverzetcelyk volhardde,

Terwyl men nu aan 't Hof van Goa _. .

llerk voor den koning van Tello in op-
j^ J-]"

^**

zigt van dit huwelyk werkte , woelde woelen

Dain Tahalile niet weinig aan 't Hof van hier ifl.

Boni voor Datoe Locka ^ niet alleen, om
dat zy hem zeer wel lyden mogr j maar
om dat zy hoopte en gaarne z ig , dat
zyn zoon Jmds met T'ooclja

^'- Aroe Poni's
dochter , trouwen mogt , waar toe zy
ook meinde geen beter grond , dan dezt-n

,

te konnen leggen.

De Heer teernink nu en dan ook overEn zyn
het huwelyk van deze princes met eenhd.aJvys

van deze vorlten, en wegens zyn oordeel 'lier «ver.

'erover, aangefproken zynde, was v.;a

gevoekn , dat men haar liever aan Radja
Tello , dan aan Datoe Locka , behoorde te

geven , om daar door de overzydze ko-
ningen en Grooten te minder met 't Ma-
cafFaarze Hof te vereenigen, behalven dat

ook zulke huwelyken voor die kleine ko-
ningen alryd nadeelig, en maar zorgelyke

middelen waren , om hen van zoo een

gevaarlyk Hof (dat reets te veel aanhang
had) te do' n afhangen ; daar 'tnogtans

een onwnkbaire regil van Staat is , dat

men de Macaflaaren noit grooter , maar
wel kleiner , maaken moet. Ook be-

hoorde zich Dmob Locka te fchaamen,
van de weduwe van uien genen, die zoo
opentlyk cnfcheimagcig zyn land berootc

had , te trouwen.

Den 11''=" April vervolgde /?a<^7^ Boni

ook , om nader met de Heer óeernink o\er

I Aroe Te^o's goederen, na 's lands wetten

I
verbeurt verklaart, te fprekeu.

C c 3 Zya



io6 MACASSAARSCHE
dat men die

,-(^^_
Zyn Hoogheid meinde

goederen , die y^roe 7'eko in den oorlog

Overlhg van Tambora bekomen had , aan de E.
van Aroe Maatfchappy , om haarc gedaane on-
P°'^'

fc"jl" koilen , toevoegen moeft , en dat men

ov"rAróe2yne geërfde goederen dan wel aan zyne

Teko's kinderen en maagenvcrdeelen kon; maar
goederen. dat men ook die goederen, die hem van

tyd tot tyd door 'thuis van Boni mildc-

lyk gegeven waren , aan jiroe Tanette

M^toewa behoorde over te geven , op dat

de Bondgenooten , zoo jlroe 'ïeko V goe-

deren voor eerft nog in fequeilratie of

verzekering bleven (dat de Heer Becrnink

vooreerft meinde bell te zyn ) niet den-

ken mogten, dat hy zekerlyk in 't korte

weer in hooger ftaat (gelyk 't gerugt

liep , en daar Jroe Pont zoo fterk mede
voor vreesde) hier komen zou, waar toe

dat bewaaren van zyn goederen (dat an-

ders niet noodig was) grooten fchyn ge-

leek te geven , om 't welke dan volko-

men af te fnyden , Jroe Poni beil keurde

die ten eerilen te verdeden , waar uit de

Bondgenooten dan klaar zien zouden,

dat men het met hem meende , daar zy

anders altyd nog aan zouden twyfïelen

,

gclyk hy (die nog altyd vreesde , dat

men iet tot zyn nadeel met j^roe 'Teko ,

en met dit bewaaren van zyne goedei-en

,

voorhad) vry meer, dan yemant , zoo

lang hy die verdeeling niet volgen zag,

daar aan twyfFelde.

Den 14'*"=" April quam Radja Loehoe zyn

Ed. zeggen , dat Jroe Teko hem den i o''^"

dito een Boniër, ?o - ^«^ito genaamt (een

Pridler, dien hy had laaren verzoeken,

om een kapittel uit den Coraan voor hem
in zyne gyzelkamer te doen lezen ) met
een briefje gezonden , en hem daar by
had doen zeggen , dat zeker man van

aanzien hem
(
Aroe "Ttko ) in 't geheim

gczcgt had , dat hy yemant opmaaken
moeit , om pardon voor hem te vei zoe-

ken, waar toe hy hem, Datoe Ri-Loeboe,

nu zeer ernflig gebeden had.

Zyn Ed. Itont hier over verzet , hoe
jiroe Tcko mogt te weten gekomen zyn

,

dat haar Edelheden dit middel ( met zoo
veel omzigtighcid by haar aangelegt) tot

zyne behoudenis wilden gebruiken , dat

niet wel anders, dan door een van onze

eerfte Bedienden , kon uitgelekt zyn > een

zaak , die haar Edelheden zeer zoude
mishaagen , alzoo die wel uitdrukkelyk

belait hadden , om dat zoo geheim , als

't mogelyk was , te doen , op dat geen
der Bondgenooten hier kennis af krygen

,

en daar by zien mogten , hoe tegenltry-

dige bevelen haar Edelheden op een en
den zelven tyd ontrent dit ftuk gaven,
alzoo zy aan de koningen, en den Gou-
verneur, eerll fchreven , om die zaak met
alle geitrengheid , zonder aanzien der

perfoonen , en na *t gevvigt van de vuil-

heid dezer moord te behandelen , en op
een en den zelven tyd in 't geheim weer laft

gaven, om zyn pardon , by die zelve,

daar aan zy zoo zeer, om hem ftreng te

behandelen gefch reven hadden , te be-

werken , dat ganfch niet over een te

brengen was , waar by men niet anders

fchcen te beoogen , dan om zich door
zulke bevelen buiten alle fwaarighedtn,

zoo 't eens quaalyk afloopen mogt , te

houden, en om alle de fchulddaar af op
den Gouverneur (alzoo hy zoo wel de
lail tot 'teene, als tot het andere, had)
of op yemant anders te fchuiven.

Op dit briefje had den koning van

Loeboe aan ^roe 'teko doen antwoorden,
dat hy dit niet vergeten , en 'er over

fpreken zou j doch hy voegde nu tegen

zyn Ed. aan itonts daar by, dat, looAroe
Teko los geraakte, 'er dan buiten alle te*

genfpraak grooten oproer op volgen

zoude.

Daar op nu nam de Heer Beernink (tot

opvolging van de lafl haarer Edelheden,
om pardon voor hem te bewerken ) het

met eene waar , om met Radja Loeboe

nader over zyne begenaadiging te fpreken

,

hem vraagende , of hy jiroe Poni niet

zou durven voorltellen , om pardon voor
yiroe T'eko te verzoeken ; waar op Radja
Loeboe antwoorde : Jroe Poni fielt vaft,

dat Jroe 'Teko na zyn kroon ftaat , en is

ten uiterften bevreeft , dat hy daar toe

nog wel eens mogt verheven , en hy ver-

ftooten worden , en dicrhalven is daar van
by hem niets te hoopen , alzoo hy niets

zoo zeerwenfchte, dan dat hy maar van

kant was , weshalven Radja Loeboe beft

oordeelde , zoo om 't gevaar , dat daar in

ftak , te ontwyken , als om Radja Boni

alle vreeze te benemen , dat 'er met hem
maar ten eerften volgens het geveld von-

nis gehandelt wiert.

Daar op zeiJe zyn Ed. ; wel , zoo Radja

Goa, Ama (dat is, moeder, ofeigentlyk

een minnemoeder) DainTahalile ^ ofDa'
toeiva Ri - Soping , aan my eens pardon

voor hem verzogten, wat dan ? Deze,

ze'ide Radja Loeboe , mogen zyn naam niet

meer hooren noemen ; want Dain Talm'

Ule heeft hy al over ettelyke jaaren fchen-

dig gehoont , haar noit by haar regtea

maar altyd met een vuilen fchimpnaatn

noemende , en de koningin van Soping

wenfcht hem wel aan de galg.

Daar op vraagde de Utcï beernink^ of

'er dan geen ander middel was, om Jroe

Teko te behouden. Ja , zei Radja, Loeboe^

de E. Maatfchappy heeft dat in haare

hand, en die kan hem, als zy maar wil,

op den throon zetten; maar dan moet je

Jroe Poni , my , en allen , die het wel

met de E. Maatfchappy meencn , eerft

krinèn, om dan te zien, hoe gy nader-

hand met hem vaaren zult. Weshalven
hy

1702.

Zyn Ei
overleg

met den
koning
van Loe-
boe om
pardon
voor hem
te ver-

zoeken.
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1702.. hy de Heer Beernink nogmaals raade,

wilde hy zeker zyn, om yiroeTeko''s goe-

deren, volgens 't vonnis dat 'er lag, tot

genoegen van alle de Bondgenooten , die

daar op zagen , en niet anders van zyn

Ed. , volgens zyn gegeven woord ver-

wagtcden, maar ten eerften teverdeelen.

Wil nu , zcide hy , Jroe Poni uit alle die

goederen , die de E. Maatfchappy en

't Hof van Boni toekomen , aan de vrouw
en kinderen een brok 'er af uitkeeren , dat

konhy uitraildaadigheid, en uit medoo-
gen over de onnoozele kinderen , doen

,

volgens de gewoonte der koningen , die

zulks wel meer plagten in 't werk te (lel-

len, om te toonen, dat zy welde fchul-

digen volgens de wetten, maar geenzins

die genen , die daar tegen niet gezondigt

hebben, gewoon zyn te ftraffen.

AroeTe- ^^" ''^'^^" April maakte Radja Boni

kofchryftden Gouverneur bekent , dat Aroe Teko

een brief uit zyne gevankenis (een ftoute en zeer

'J?^*"j"gevaarlykedaad) een briefaan 'tEngelfch

aan de opperhoofd op Banjar gefchreven , en

Engelzen. daar in gedreigt had , om , als hy maar
los quam ( daar ziet men al , of Radja

Loeboe , en anderen , de waarheid van

zynen gevaarlyken aard voorfpelt hadden

)

aan allen , 'c zy hier , 't zy op Batavia , te

doen zien , op wat wyze men met hem
dagtte handelen j en zoo men hem dan
geen regtdede, en na zyn zin handelde,

zou hy ten eerften op Banjar met veel

volk komen , om de Engelichen te hel-

pen.

Zyn Ed. hoorde dit met veel verwon-
dering aan , en llont verzet 'er over , hoe
hy zulken brief had weten te fchryven

,

en nog meer, hoe hy die, daar 'er zoo
naauw op hem gepaft wiert , wift weg
te krygen. Hy bedankte dezen vorft

voor dit berigt, en zei, dat hy haar Edel'

heden dit ten eerften (gclyk hy dede)

bekent maaken zoude.

Wy zouden hier van deze zaaken der

Engelfchen meer konnen zeggen , doch

wy zullen dat voor Borneo , daar 't beter

komen zal, over houden.

Den 24'*"' dito fprak zyn Ed. met yiroe

Land- ^°"^ "^^^^ °^^*' -^'"^ "^^^^ '^ ^^^'^
» ^°° ^'^

voogts hy van zynEd. verlof verzogt (ziet eens

over de wat magt hier een Gouverneur heeft,
koningen g^ j^gg ^e magtigfte koning zelf niet na

zyn eigen land buiten zyn verlof vertrek-

ken mag) om weder na Tsjinrana te

gaan , en fondeerde toen zyn Hoogheid
mede eens , hoedanig hy 't opnemen zou

,

Zyn Ed. als men hem voorhielt , of hywel pardon
fondeert voor Aroe Teko zou willen verzoeken i

TiïTom
^^^'* °P*^^ koning van Boni antwoordde :

pardon 2"'^/ men my dan voor gek aan , dat ik een

voor adder in myn boezem zou willen voeden.

Tek^
^^^" ^"'^^ "'^^

' ^" ^^ ^'^^ ^""^ "'^
» ^^^'

verzoc- dit yemant ^ die maar ivil, doen; maar die

ken. dat begint , zal piekerlyk, het qmalyk vaarea

zoo van myn ryk , ah van 't geheel eiland, ijcl/''
zoeken ; en zyn Hoogheid , over dit
voorllel ten uiterften ontroert , verzogt
dat men daar af niet meer fpreken mogt,
en nam, na 't genieten van een collition,
zyn affcheid, vertrekkende met ettelyke
praauwen om de Zuid.
Den 2pft"> dito fprak zyn Ed. met Crain p ,.

Bontofongo weder over 't flegten van de GoÏ nam
wallen van Goa , de welke belcheid aan de
bragt , dat de koning van Goa , weten- wallen te

de, op wat grond hem die ommanteling^^S^^"*
van de E. Maatfchappy tocgeftaan was
(te weten, om zyn buffels, vee , enz.
die by den oorlog tuflchen de Bonieis eii

zyn Hoogheid veel gevaar liepen , daar in
te befluiten, dat nu, by hunne verzoe-
ning niet meer van nooden was) bereid
was, om die af te breken en te flegten,

temeer, alzoohy hier tegen niets inbren-
gen kon, en zeer wel wift, dat het de
pligt der E. Maatfchappy was, te bezor-
gen , dat de een Bondgenoot over detl

anderen niet heerfchen mogt j dierhalven

>yas die bereidwilligheid van Radja i^oa

den Heer Gouverneur zeer aangena. m ;
doch zyn Ed. wenfchte ook wel te we-
ten , wanneer zyn Hoogheid een begin
daar mede maaken zou > vraagende ver-

der , of het in de aanftaande maand nieC

zou konnen gelchieden , alzoo de padï
nu geplant , en alles uit de weg was.
Crain Bontofongo zei neen , vermits de
padi dan haar halmen fchieten , en 't volk
dan te veel te doen hebben zou , en dat

het beter was die dan eerft te laaten in-

oegften, waarvoor hy 3 maanden ftelde,

om het dan gelykerhand af te doen j hoe-
wel hy verzogt , dat 'er dan egter weder
een ompaggering voor 't vee wezen
mogt, waar over zyn Ed. naderhand be-
loofde te fpreken , als men nu de vafte

tyd van 't flegten der wallen maar wift,

om dat aan haar Edelhedcn te konnen
bekent maaken ; waar op de gryze
Crain Bontofongo tegen zyn Ed. zeide:

Myn vader , maak , op myn woord , vry

vaftcn flaat dat het Jlegten dan zekerlyk zyn
voortgang hebben , en dat ik daar voor zorg

dragen zal j waar mede de Gouverneur
zeer wel te vrede was.

Ondertuflchen was zyn Ed. ook geble-

ken , dat de MacafTaaren eenige zaaken

aan haar Edelheden verzogten, waar van
zy zyn Ed. geen woord gezegr, en veel

min eenig verzoek gedaan hadden.

Hier over was de Heer Beernink (die

door haar Edelheden van alles berigt ge-

kregen had) zeer moejelyk , en dede

Crain Bontofongo begrypen, hoe quaalylc

de Maciiflaaren deden , met iets van haar

Edelheden, buiten zyne kennis, te ver-

zoeken, behalven dat^ dit laatftverzogte

een zaak zynde, die hen de Gouverneur
toeftaan kon , zulk een verzoek aan haar

Edel-
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tingvan zynEd., gefchieden kon, nader

toonende, dat zy daar in noit hun oog-

wit bereiken , vermits haar Edelheden

niets aan hen , zonder vooraf des Gou-
verneurs oordeel te weten , toellaan zou-

den, welken gehoonden Gouverneur zy

dan wel Haat maaken konden , dat aan

haar Edelheden geenzins tot hun voor-

deel fchryven zoude : Gy hebt gelyk , Bapa

{of "uader) zcide C\\\m\^ox\toiox\gp ^ en ze-

lyk ik dat alles zeer ivcl weetf alzoo heb ik

het hen klaar genoeg gezegt , en gewaar-

fchouivt; doch men had na hem niet wil-

len luifteren, en hier in zyn eigen hoofd

gevolgt , waarom hy ook vci zogt , dat

zyn Ld. dit hem niet toerekenen wilde , de-

•wyl hy zdfi blyde was , dat zy nu hun hoofd

zoo leelyk gejlooten hadden , en dat dit geval

hun nu tot hun fchade leerde^ dat haar Edel-

heden een Gouverneur over zulke beuzelingen

(gelyk zy nogtans meinden beter te weten)
noit zoo naauw bepaalden.

Den 1''^" Mey liet de Gouverneur Radja
Goa weten , dat yiroe leko , Radja Loeboe

Goa'sad-^y ^^" briefje had laaten vraagen , om
vys over pardon voor hem te verzoeken , en liet

'tverzoe- zyn Ed. nu zyn Hoogheid door Marcus
ken van Sandbeck fondeeren , hoe hem dit voor-
par on.

qy^j^ ^ gj^ vraagde aan zyn Hoogheid
verder, of'er geen middel wezen zou, om
door voornaame perfoonen pardon voor

hem by haar Edelheden te doen verzoe-

ken.

Daar op had de koning tuHchen beiden

aan hem gevraagt, oï /IroeTeko met haaft

( zoo hy gchoort had } met een fchip na

Batavia vertrekken zou. Sandbeek zei,

dat hy dit niet wilt , en het niet geloofde

,

alzoo hy hoorde , als of dit wel een an-

deren keer zou konnen nemen , zoo Radja
Goa

.f
of eenig ander groot Prins (volgens

zyn verzoek , aan Radja Loeboe gedaan

)

pardon voor hem beliefde te verzoeken.

Hier op gaf de koning van Goa tot

antwoord : Ik geloove 7iiet , dat Radja
Loeboe , of eenig ander koning , dit doen

zal , en nog minder zal ik my hier toe in'

ïaaten , alzoo ik , en alle anderen met my ,

zeer wel weten , hoc ondienflig deze man op

dit eiland Celcbcs is. Zou ik , die zelf over

hein gcvonnijl heb
, pardon %'oor hem i'er-

zoeken ? Neen d:jch niet ; dit agt ik heel

onnoodig , zonder nog eens aan te roeren , in

wat voor een oproer geheel Celèbes hier door

geraken zou , indien deze floute ga/l maar
eens los (juam. Moet niet de E Maat-
fchappy haare agting , die hy met al zyn fout
rondfuuerven ah met ''Joeten getreden heeft,

en dié van alle de Boudgenooten , die hy
daar mede niet weinig gehoont heeft , bewa-
ren ? en wat zal het doch in V toekomende

helpen , ergtns o-ver te vonniffen , als men
^t vonnis niet kumt uit te voeren. Wat
moet men daar uit anders keren , dan in

V toekomende geen vonnis ergens over meer 1701.

te vellen
,

gelyk ik ook niet meine te doen
,

alzoo ik zie , dat onze (hemmen en vonnif/en

doch niet gelden ; maar zoo V vonnis uitge-

voert word, zal ik ''er de E. Alaatfchappy

wegens V gemeene beft voor danken ; al

\\ve\ke. Radja Goa met een zeer luide en
verheven item ( om te toonen , dat het

hem ernlt was) gezegt had.

Sandbeek zeide hier op, de Gouverneur

zegt niet , dat u Hoogheid purdon voor hem
verzoeken zal; maar by vraagt alleen, hoe

u dat verzoek van Aroe Teko aan den ko-

ning van Loeboe voorkomt. Uit het gene ik

daar reets gezegt hebbe , zei Radja Goa,
zal de Heer Gouverneur wel haaf konnen

zien , hoe my dat voorkomt , en wat ik daar

af denk , en V was goed geweeji , dat men
ten eerflen tnaar den weg van Dain Mabani
ingefiagen had j en de Heer Gouverneur heeft

in V eerft zelfs tegen my eens gezegt , dat
,

zoo die moord in zyn tyd voorgevallen was
,

hy in 2,4 uuren tyds na Dain Mabani 's

dood AïocTcko's proces voldongen zou htb-

ben , te meer , om dat de moordenaar nog

zoo ftout geweejl was , van de moord aan de

Heer van Thye bekent te durven maaken.

Onder de nieuwe tydingen, die de Heer
Gouverneur door Dain Mangali vcrno-j^^^'j^

men had, verdiende het zyne opmer- zoon ver-

king, dat de zoon van den berugten (enfchynt op

na de Kaap der Goede Hope gebannen
_)

^™*'

Hoogenpriefter , Sjeich 'Jofcf den 1
3'^«"

Juni dezes ja.irs met een vaartuig op Bima
gekomen was, om hem de eere, die men
aan den zoon van zoo grooten Heilig

fchuldig was , te bewyzen. Deze eere

zei Dain Mangali in een voetl;us te be-

flaan, die zy allen aan hem dus moeften

bewyzen , en dat de grootile koningen

opMacalTar, zoo hy daar verfcheen , zich

niet zouden konnen onttrekken. Deze was
pas 20 jaaren oud , en de zoon van een

JVlacafTaarze moeder, in 'tdorpParalowè,

even Benoorden Tello ,
gebooren ; doch

ware hy een yinac Samata - mata ( dat is

een, die van vader en moeders wegen van

Macaflaars bloed was) gewcell, hy zou

nog vry meer agting by de Macafl'aaren

,

dan nu, alzoo hy maareen half-flagwas,

gehad hebben. Hy was cgtcr hoog ge-

noeg van geboorte , alzoo hy de zoon

was van de zuller des konings van Ban-

tam, die in 't jaar 1701. regeerde, met
welke zyn vader wettig getrouwt geweell

is. Hy had ook den naam van in den

Mohhammedaanfchen Godsdicnlt ( dat

hem veel aanzien by alle Grooten gaf) zeer

ervaaren te zyn , zoo dat ydcr , die zyn

naam maar hoorde noemen, zich volgens

de Prophctifche wetten, ten opzigt van

zynen zoo zeer aangebeden vader , ver-

pligt agtte een byna Goddelyke eerbied

aan hem te bewyzen. inó'icn de anachoda

(fchjpper) Carrc Toodjang het langs Sa-

lam-

J
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Crain

Manam-
pang.

lamparang (een eiland, onder de Baliers

ilaande ) buiten eenige vrecze voor Crain

Pomeluan (welk Crain in 't Macaflaars

een prins beteekent) hadlaatendoorftaan,

daar over moet men zich niet verwon-
deren , alzoo 't een hoofdzonde in de

Mohhammedaanze Leere is , zoo yemant

,

groot of klein , zoo ftout was , om een

vaartuig, waar in de zoon van zulk een

vermaarden Heilig was , aan te taften.

Egter fl:elde Dain Mangali vaft , dar,

fchoon deze borft nog wat op Bima bly-

ven raogt , hy cgter binnen een halve

maand wel hier op Macaflar wezen zou.

Dft verftont zyn Ed. met veel verwon-
dering , niet konnende gelooven , dat

haar Edelheden kennis van dezes jonge-

lings vertrek hadden, weshalven hy aan'

nam dit haar ten eerllen te fchryven.

Deze Sjeich Jofef was een Galeran , of

f
root Macaflaars Edelman , en zelf ook

,

ehalven zyn vermaagfchapping aan 't ko-

ninklyk huis van Bantam , van 't Maag-
(chap des konings van Goa , dat ook de

reden was , waarom die vorft zoo ernftig

,

200 om hem , als ook om zyn vrouw en

kinderen , toen hy aan de Kaap nog als

balling leefde, verzogt hadj doch alzoo

hy in 't jaar 1 701. overleden was, verzog-

ten zy haar Edelheden nu om zyn gebeen-

te, om dat op Macaflar (zoo zy voorgaven)

te begraven > doch haar Edelheden vree-

zende, dat zy afgodery daar mede zouden

plegen, hebben belt geoordeelt 's mans
gebeente daar geruft op dien uithoek van

Africa te laaten blyven , op dat hy , die

haar in zyn leven zoo veel ondicnft

daan , hen na zyn dood door zyn
beente niet meer verontruften mogt.
Den ly'^en Juni kreeg zyn Ed. een be-

zoek Vin CrainManampang, jonger broe-

der van den vlugtigen Crain Pomehcan,

een konings kind , en dus uit den bloede

van 'tkoninklyk huis van Goa.

Hy was een Heer van zonderlinge ze-

digheid , zeer verftandig na zyn jaaren,

en die de roem had van een zeer goed en

dapper krygsheld te zyn. Na dat hy met
zyn Ed. over verfcheide zaaken zeer net

gefproken had , viel 't gefprek op den Bo-

nizen prins Sampuwalia , zoon des jegen-

"woordigen konings , en toekomenden erf-

genaam van de kroon van Goa , van den

"Welken hy met korte woorden zeide, hy

is zeer dof van geeft, onïuflig en onbequaam

om iets te keren , een groote ftaapert , en een

zeer luy menfcb , die in allen dezen zyn vader

(die daar mede ook geen kleine fneede in

'taanzigt kreeg) nog zeer-verre overtreft,

en daarom zie ik in '/ vervolg in het ryk

van Goa een elendig leven te gemoet.

Den Z4«en diro dede de Gouverneur
den koning van Boni door Careleffang we-
ten, dat hy, na 't wegzenden van Aroe
7eko (dat hy zyn Hoogheid nu verzeke-

JII. Deel.

ge-

ge-

ren dede , wel haaft te zullen gefchie- 170*.
den ) bezorgen zoude , dat 'er een or-
dentelyke rampaffing van zyne goederen
zou worden in 't werk geftelt.

Den zpfteo dito deed Jroe Teko verzoe- , ^
ken , om den Gouverneur eens te fpre-jjoflg^^j
ken , by welke gelegenheid hy zyn Ed. met zyn
zeer omftandig het ganfch geval van zyne Ed.

,

bedreven moord , en van de verdere zaa-

ken , tuflchen hem en Sa'éna voorgeval-
len , als ook tuflchen hem en de Heer
van iToye , mitsgaders tuflchen hem en
jlroe Pont, verhaalde.

Hy toonde , hoe hy dit buiten voor-
kennis van de Heer van Thye niet begon- ''^''^^"'<^'-

nen , en hoe Jroe Poni hem in allen deelen fi^e/van
tot deze wyze van zich te wreeken aan-Thye,
geraaden , en hoe hy in 't eerft nog daar ^" Aroe

op gezegt had: Neen zyn Hoogheid, 200^°"''

fchielyk niet , ik zal daar na myn flag wel
zoeken waar te nemen , doch moet eerft eens

zien , of Dain Mabani geen nader fchuld
bekennen , en inleggen zal. Dit alles , zei

hy tegen zyn Ed. , bleef nog al zoo Jlepen-

de , tot dat wy , koningskinderen , by Aroe
Poni verzogt zynde , Dain Mabani mede
daar quam , zonder dat 'er eenig gefchil tus-

fchen ons voorviel , en zelfs geliet ik my tegen

Aroe Beloeflbe byzonder vriendelyk , zoo
dat wy toen te zanten van een en het zelve

bord aten , dat ik maar dede , om hem te

beter te doeken
,
gelyk ik hem door dien weg

zoo ver kreeg, dat ik inftaat raakte , om
hem de reft te geven , waar nevens hy zyn
Ed.doen alle de handelingen van die twee
Gelieven zeer omftandig verhaalde. Alle

deze zaaken , zeide hy , zyn volflagen zoo ,

als ik ze UEd. verhaal , en na durft Aroe
Poni , om my maar te drukken , alles looche-

nen. De Heer Beernink vraagde hem,
hebt gv eenig betvys bier van , dan is 'er

middel om u te helpen > maar zeggen zonder ^0°
jgj

bewys kan u by den Higter niet helpen , en bewys.

zyn loochenen zal veel meer ingang , dan al

uw zeggen i hebben. Ik weet , zeide hy,
dat UEd. daar in groot gelyk heeft } doch

egter is 't de zuivere waarheid , die ik hier

voor UEd. belyde , of durft hy dit alles

loochenen , daar hy my naderhand over die

zaak nog twee briefkens gefchreven heeft.

Hy haalde der zeiver inhoud toen ook
aan j doch zy behelsden geen zaaken,

waar by men iets tot zyn nadeel bewyzen
kon. Ik had deze , en veel andere dingen

^

zei hy , wel eer komen zeggen 5 doch ik heb

alles zoo al uit agting voor myn koning opge-

kropt , en nu zie ik , dat ik elendig , en

zonder eenig bewys , hier zit en kyk. Daar
op zeide hy verder , dewyl het doch niet

anders wezen kan , en ik , fchoon onfchuJdig ,

my het vonnis van den Raad onderwerpen

moet , daar ik niets tegen heb
, fchoon ik

fterven moeft , zoo verzoek ik dan eindelykZya ver-

maar alleen van UEd. , em Saëna by my^^^ oni

te hebben , en dan zal ik geen fwaarigheid ^^^ •

D d maa-
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f»aakeny omaanjionts de- dood zeer blymoe-

dig te lyden.

Zyn Ed. , den aard der MacafTaaren

reets zeer wel hebbende Iccren kennen,

vraagde hem daar op, en waar toe zou dit

! ' doch dienen y ofwatzoudgy haar doen^ als

om' haar ^>' '^^'^'' h « ^uam. Haar dood-fieken^

te • doo Heer Gouverneur , zeide hy , wat zou ik

den. haar anders doen ? want dat heeft zy ver-

dient. Zoudgy zeeker, zei zyn Ed , ja

myn Heer
.,

zei hy, zy^moet ï)o!m Mabani
volgen, daar ts geen bidden ter wereld voor ^

of ik moet zelf van kant y en dat zou ''t ware

regt zyn. PFel^ weint gy dan^ zeidc zyn

Ed., dat^r., over u perfoon gcvonnifl zyn-

de
,
geen regt gefchied is , daar zich de Reg-

iers nogtans na alle de bewyzen gefchikt heb-

. './i"',',^f«, en ook niet anders , dewyl Aroe Poni

alles loochende konden wyzen ; moejlen zy

Uy na uw eigen fchriften niet doemen ? 'Ja

myn Heer , zeide hy , doch egter lyde ik

onfchuldig.

Dit alles zeidc hy zyn Ed. toen in 't by-

wezen van de Heeixii Claaszoon^ Hackaart ,

en Ifadc Jlexanders.

Vermits men nu al vry opentlyk van

Aroe 'Teko''s vertrek begon te fprcken,

Saëna's ^" Saena dit mede hoorde , liet zy den

verzoek I**'" Juli Dain 1'ahalile met fchreijende

aan Dain oogen verzoeken te bewerken, dat doch,
Tahahle.

^j^ ^^^^ ^^^ ^^ Batavia vertrok , haare

dochter, die zy by hem had, niet mede
derwaarts gaan mogt , waar over Dain
"Tahalile haar belooft had den Heer Gou-
verneur te zullen fpreken. Zy ging by
zyn Ed. in de thuin der,E- Maatfchappy

,

daar hy die vorflin op haare beletvraaging

. had doen verzoeken , en hoorde doen

,

hoe Aroe Teko 's vrouw , en haar moeder

,

niet weinig by haar waren komen klagen >

doch zyn Ed. zei, dat dit alles nu onty-

dig , en dat hier niet meer in te doen

was i doch hy vraagde haar , of 't niet

beter was , dat zy (Tahalile) zelf pardon
voor hem was komen verzoeken , aange-

zien Aroe Teko , en alle zyne vrienden , hier

door grootelyks aan haarverpligt zouden
zyn. Zy gaf daar op zeer fcherp tot ant-

woord, zou ik. Heer Gouverneur, voof

zulk een man fpreken , die geen drup deugd-

zaam bloed in zyn lyf heeft , en die zich

nergens mede bemoeit , als rnet de Jlouijle

buitenfpoorigheden te bedryven, en met 'maar

alles , wat hem voor de mond komt , Vr uit

te lappen, zich niet fchaamende de eqne leu-

gen op de andere te flapelen? Neen doch niet,

dat zy verre , dat ik myn goeden naam daar
mede bekladden zou , met te fpreken voor een

man , die zich niet fcbaamen zou my , en

UEd.
, gelegenheid te geven van hem dan by

dé vyanden.. der E. Maatfchappy te zien

overloopen. En^wie zou men , als dat zoo

.rjv ei'^^^"^
"'^''^"^^y '^'^^''^ ^'^^^^ t ^'^^^y "> dcfchuld

' af gev^n. Zou die kroon myn gryze hairen

wel paffen, en zou ik het goede, dat ik van
4T.>

de E. Maatfchappy genoten hehbe , ^Pi-jq^,.
V laatfle van myn leven zoo fleg} beantwoor-

den ? O neen , Heer Gouverneur ,
geen een

mcnfch van verftand zal my dat komen
raaden , bebalven dat hy ook zelfs zegt , dat

'er voor hem niet goeds meer op Celcbes te

hoopcn i}, en dat hy daarom na Bima , Sum-
bawa, Java, ofBanjar moet. Ook heeft

hyzich niet omzien my en Axo^Vom fchen-

dig te bedriegen : want na dat hy belooft

had zyn dochter aan Aroe Poni te geven y

en die zelf 'm Tsjinrana te brengen , is hy

in tegendeel, toen na Goa ge-vlugt , l&atende

ons allen zeer leelyk zitten kyken ; ja zelf

ontzag hy zich doen ook niet, om ze0ver-
agtclyk, zoo van Radja, als van de Hol-

landers , te Jpreken , wel opentlyk durvende

zeggen , dat men met hen , als -men hen maar
goud te eeten geeft , dom kan , wat men wil.

Spreekt daar , Heer Gouverneur , wilt gy
voorzigtig zyn , noit meer van , maar ent^r

houd wel, dat hy noit vergeten zal, dat hy

in 't kafteel gevangen gezeten heeft.. Op al

't welke zyn Ed. eindelyk die voritin

zeide, datzy dit maar als een praatje y en

verder niet , opnemen moeft , aangezien hy

haar verzekerde , dat wy hem zeer wel
kenden , en ham mde.veor. xJtlA een man
hielden.

. v ü-jLr.' .
" i.:'-! . -':h'

Ondertuflchen was men , ziende niets Dierhal-

voor hem uit te werken, van befluit in ven be-

zoo verre verandert , dat 'er reets goed' Auot zyn

gevonden was , zyne goederen te ram*^'':,'}"

paflen en te verdeden , waar ontrent dCfg ^^^-^,

koning van Bojii aan zyn onderryksbe- paffen,

ftierder , Aroe Tsjiroewali , reets laft ge-

geven had , om 'er mede voort te gaan >

doch de Heer Beernink gaf den zelven ^

in 't bywezen van de Heeren Claaszoon en

den Sabandaar van der Myl lalt , dat hy

,

na Aroe Teko 's vertrek , dat binnen'drie

dagen (lont te volgen , met bezaadigdheid

ontrent die verdeeling handelen, en doch
wel. bezorgen wilde , dat de vrouw en

kinderen niet alleen voor allen overlaft

bevryd wierden, maar dat hy baar, als

uit een foort van agteloosheid , ook die

dingen zou laaten behouden , die wel

't waardigfte waren, al was het. den gan-

fchen imboel, als 'tmaar éenigzins door

den beugel kon.

Ontrent dezen tyd antwoordde zyn Ed.j,^
j,

haar Edelheden ook op haare brieven van beriot vaa

den 6'^'=" Oótober 1701., 6'''=!'
Januari enalles'aan

jydcu Februari over drie zaakcn van be-^aarEdel-

lang , voor eerft over Aroe Teko , ten an-
^^°^""

deren over 't neltclen der Engelzen op
Banjar Maflln , en ten derden over 't ver-

bod aan den Gouverneur , van niet meer
in Goa 's velling , nog op maaltyden

,

jagten , viflcheryen , enz. door deze of

gene koningen aangcregt, te gaan, om
daar door in geen gevaar te raaken. ..-b

Over Aroe Teko fchreef hy , dat hy hem
! zeer gemakkelyk in gyzeling gekregen

heb-

ti
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Oordeel

van zyn
Ed. over

de afhan-

kelykheid

derBond-

genooten.

Raad haar

Edelhe-

den Aroc
Teko
niet loste

laaten.

Misnoe-
gen haa-

rer Edel-

lieden

over zyn
Ed. voor-

üel.

hebbende , van hem ondertuflchen ook

ontrent 1000 R**"^ aan goud, en een nette

inventaris van zyn goederen bekomen
had, gelyk hy verder zeide, dat hy den
iQiitn November 1701. (en dierhalven

zoo iang voor 't ontfangen van haarer

Edelheden brief, hoewel die, al was hy
lydig gekomen , de zaak geenzins ver-

andert zou hebben) door den Raad der

Bontgenooten gevonnill was, omgeram-
paft te worden, en dat het volflagen on-

mogelyk , en ook ongeraaden was , om
door yemant der Grooten (volgens haar

Edelheden fchryven van den i6'^"Auguili

en 6*^=" Oétober) pardon voor hem te

doen verzoeken, alzoozy alle 'er Üipt op
llonden , om 't vonnis , over hem gevelt

,

te doen llantgrypen , of dat zy 't anders

als een zaak , waar mede men de fpot

dreef , zouden aanzien , weshalven hy
befloten had dit metdekomft van 't fchip

de Peperthuin te doen uitvoeren , zullende

een derde van zyne goederen voor de E.
Maatfchappy , als haar regt , trekken.

TufTchen beiden wees hy haar Edelheden

ook klaar aan , dat de Inlander door geen
bewyzen van goedertierenheid te winnen,
en dat dit in tegendeel een middel was

,

om al haar agting by de zelve te verlie-

zen , alzoo zy niet zagt , maar ftreng

,

moeten geregeert worden. Ook had zyn
Ed. aan jiroe Pont vertoont , hoe verre

cenyders regt kon getrokken, en in wat
gevallen 'er al volgens 't Bonayfch Con-
traót gehandelt moell worden , zoo men
der Bondgenooten regt bewaaren zoude,
't geen zyn Ed. meinde voor die tyd al vry

veel gezegt te zyn , en dat men het nu
daar by maar behoorde te laaten , om
^roe Pont 's gemoed , dat nu reets genoeg
aan 't opwellen was , nier meer gaande
te maaken. Egter oordeelde zyn Ed.

befl: , om by oogluiking nu aan ^roe Pmi
de magt over de mindere Bondgenooten
toe teilaan, vermits zy doch nu ui in die

gewoonte waren, en dit zoo niet te be-

letten was.

Hy waarlchoude haar Edelheden van
dezen gaft , die nu haalt na Batavia ftont

te gaan , wel gade te flaan , alzoo men
zulke gevreesde vorllen niet gevangen

neemt , om ze weer los te laaten , ten

ware haar Edelheden met 1000 fchelmen,
in Zyn kampon zynde , en ten eerften

doot nog grooter getal llaande gevolgt te

worden , op Batavia , daar zy zich wel
fpoedig zouden doen kennen

,
gedient

waren , dat egter niet te gelooven was

,

alzoo die in ftaat waren , om die Üadt in

vuur en vlam te zetten. Voor alle welke
trouwe waarfchouwingen zyn Ed. daar
na tot zyn loon had , dat haar Edelheden
hem te laft lyden , dat zy hem wel belaft

hadden , om te beletten, dat de Bond-
genooten doch zoo niet van Jroe Poni

, mogten afhangen, maar dat hy daar med 1701,

nog zoo haaltig niet mocft doorgegaan
hebben.

Over de tweede zaak, deEngelzen op
Banjar betreffende

,
gif zyn Ed. by een

geheim berigt haar Edelheden kennis van

alles, wat dien aangaande nader ingeko-

men was.

En wat het derde , of des Gouverneurs
verblyf in de vefting des konings van Goa,
betrof, daar op zeide. hy , dat hy de or-

dre haarer Edelheden ftipt nakomen zou >

toonende nogtans dat hy veel minder in

dezen, dan weldeHeer//<ïr///K/è, gedaan
had. Hier benevens zont hy ook de ad-

vyzen van yder Lid van den Polityken

Raad fchriftelyk wegens /iroe Teko aan

haar Edelheden over, die alle daar op uit

quamen , dar het niet geraaden was par-

don voor hem te verzoeken. Ook had
zyn Ed. alle de byzondere fchriftelyke ge-

voelens der Bondgenooten hierby gevoegt.

Eindelyk fchreef zyn Ed , dat zy nu
^roc Teko niet met de i-'eperthuin , om
dat die nog niet verlcheenen was , maar
met het fchecpje de Matroos na Batavia

zonden , om 't geduld der vorilen , die

na zyn vertrek reikhalsden , niet langer,

te tergen.

Hy had ook , op den voornoemden tyd

,

's nacht yiroe Teko in een befloten draag- .

ftoelj om de minile opfchudding teheb-Tei^o ^
ben , met een ordonnantie , in Raade Batavia

goedgekeurr, en aan fchipper Jan Boers i^'^^'^-

overgegeven , na boord doen dragen , met
^^^'

lalt om hem in de kajuit te huisveften,
en wel op hem te pallen , ten einde hy
hem niet ontvlugten mogt; hoewel zyn
Ed. hem vooral aanbevolen hadde aan den
fergeant Z)/y,é van NiewwerJJuys ^ om hein
wel te bewaren , ten dien eiiide hem nog
een korporaal, en li braave keerels, die
twee en twee altyd voor de kajuit waa-
leen zouden, medegevende.

Daar beneven zont zyn Ed. zyn kris aan
haar Edelheden, met die hoope, dat hy
die noit weer dragen zoude.
Ook wiert den lergeant , en de verdere

,

belall , om de ordre van den Raad , by
voorval van fchipbreuk , of andere fwaare
ongelegenheden , die hen beletten mog-
ten dezen gevangen aan haar Edelheden
over te geven , volgens een verzegelt
briefje , hem mede gegeven , en dat al-

leen dan , en anders niet
,
geopent mogt

worden, uit te voeren, welk briefje hy
( fergeant ) anders zoo verzegelt aan haar
Edelheden overleveren moeit.

Dit briefje hield in om hem , in zulken
voorval aanllonts met een degen te door-
ftooten , of op een andere wyze ter dood
te brengen , om hem de gelegenheid van
te ontvlugten te benemen , en daar door
alle verdere moeite , die d^ar uit ryzen

kon , voor te komen,
D d z Eer
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ontrent

hem
voorge-

vallen.

Dood

'1701. Eer hy nog na Batavia vertrok, zei hy,

op zyn tanden bytende , tegen den lieu-

Zyn tenant Riddel , dat hy in eewojigbeid , al

voorden jiampte men zyn gebeente tot Jiof^ geen vriend

Poni, eTr'^''*»
^roe Porii ivorden^ maar ^ zoo hy los

hy ver- quam , zich aUereerft aan dien dommen
trok. Duyvel 'wreeken , en dat hy alle de konings-

kinderen , die daar na wagten , dan ten

eerjlen wel aan zyn zyde krygen zoude.

'tVerdere Niet lang na zyn vertrek wierden zyne

goederen verdeelt , en den 7''=" September

is zyn vrouw , Saena , overleden ; doch

,

na zyn komft op Batavia , vonden haar

Edelheden , die hem ccril na de Kaap

van°zyn dagten gezonden te hebben , volgens hun

Gemalin, fchryven van den if**'" September 1701.

goed hem na Ccylon te fchikken , daar

ny niet veel Iviomme fprongen maaken

kon.

L'yji der Goederen van den Bont-
zen Prins Aroe Teko.

Irt een Boetons Kiflje.

I Stormmuts , met eenig goud over-

Zyn goe- trokken.
deren. 1 Knop tot een Kitafol met goud over-

blazen.

27 Goude Armringen, geforteerde, en

daar onder i groote gedrevene , meeft

allen met harpuis gevult.

^•J
Zoo halve Arm- en Beenringen , als

ftukjens der zelve.

7 Slegte goude Vingerringen.

7 iStukjens goude en zilvere banden.

14 Goude P Krabben, of Oorcieraaden,

3 Zilvere S met looverkens.

Ettelyke Hukken geflagen en gedreven

goud , fwaar 2 pond f thaiT , tot 8
Rdets yder.

Een party allerlei flag van gevult goud

,

Iwaar 1 5 thail.

Een party allerlei zilverwerk/waar 6 thail.

Het onderile van een Macaflaarze Gordel

van geflagen en gevlogten goud.

z Platte geflagene goude Ketens tot

Badjos.

Z Bondels Boelo Boelo 's ( of vier-

kante platgeflagene plaatjens) tot een

. kleedje.

I Stuk van een gevlogte goude band

,

tot een Buikgordel.

3 Kriflènfcheden met goud overtrok-

ken.

Nader aanivyzing van eenige Goederen van
dezen Prins op Oedjong Tanab , volgens

opgave van de zelve , by overgave van
den Maleitfchen fchryver Intsjeh Djenal.

404 Zoo vrye menfchen , als krygsge-
vangenen, als flaaven enflaavinnen,
beftaande in volgende perfoonen :

106 Stuks flaaven en flaavinnen, alle by
naam opgegeven ; en verder nog

eenige andere flaaven door hem als pei.
krygsgevangenen bekomen , en door
de Heer van 'thye hem toegewezen.

fi Tamboereezen , ovAtx Aria Pankien.

37 Domponeezen.

40 Vrye , die geld op hunne lyven ge-
nomen heljben.

170 Vrye, of welker fchulden hy {Aroe
Teko) betaalt heeft , alle de welke uit-

maaken de eerflgemelde 404 koppen-

f4 Stuks gemalide rokjens of korte
kolders j diergelyken foort , volgens

's lands wyze , als van welke men
2 Sam: i; p. leeft.

6 Regte gemalide rokjens van yzcj.

42 Snaphaancn.

2 Japanfche roers.

6 Musketten.

20 Baflen
, groot en kicen.

I Metaal Itukje.

1 Lange fnaphaan.

5*0 Spatten met haare giftpylkens , en
kokers.

40 Hafagaayen.

2 Goude Stormhoeden.

3 - - - Kriflèn.

2 - - - Buikfiyders.

30 Thail goud.

f - - - gefmolte goud.

27 Draadwerkze goude knoopen tot

een Badjoe.

8i Stuks platte goude knoopeti.

I Platte goude keten Beide door koop hem

tot een Badioe. ; toekomende, hoewel

_ _ ' >Da.'» Malaba (zonder
^ " "

"r^." ,' "
I

bewys) die zegt maai
tot een Kleedje, j verzet te hebben.

I Stel dito Boelo Boelo tot een Tul-
band.

1 Platte zilvere keten.

46 Zilvere knoopen tot 2 Badjos.

100 Spaanze Ryksdaalders.

400 Ryksdaalders klein geld.

1 20 Musketten , of Snaphaanen , en Ja-

panfche roers , alle eenigzins onbe-

quaam.

2 Kopere DonderbufTen.

Verder zyn op zyne vijfchery Ayen eenige

Perfoonen t zoo vrye ^ als flaaven .^ bt-

Jlaande in

ifo Vrye mans, vrouwen, en kinderen,

en in 79 flaaven , en flaavinnen , te

zamen 229 koppen,

fo Buffels.

20 Paarden.

Op Maros waren mgy

38 Slaaven of flaavinnen.

10 Vrye lieden , mans, vrouwen, en
kinderen.

20 Buffels.

Op Padang Padang nog^

10 Koppen.

30 Buffels.

P Vrye

. E
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J70I. P Vrye lieden.

Ook waren hem de velden daar op Ipa-

nanja door Aroe Soepa t'eenemaal

gegeven.

Op Boelocombo nog,

10 Slaaven en flaavinnen.

Op Cakconkong,

80 Mans en vrouwen , hem door den

koning van Boni als een Jirih pinang

gefchonkenj doch de Negry Teko
(uit welke zy waren) heeft de ko-

ning weer na zich genomen j laa-

i
tende de volkeren onder hem {Aroe

Teko) blyven.

Op Tsjinrana in Boni.

6 Koppen.

Op Labo
.f
gelegen ontrent Bonteyn,

z6 Paarden.

Ook had de koning van Boni hem ge-

fchonken de Padivelden ontrent Ti-

no , zynde die velden Poncondo
genaam t.

Op Mangaray,

40 Stuks mannen, uit eenige Boniers en

Mangarayers hem door de oude ko-

ningen van Boni gefchonken, en die

nu en dan na Mangaray geloopen

,

ert daar voortgeteelt zyn.

6 Gontings, of inlandze groote vaar-

tuigen.

1 Groote Prahoe , Binawa ?

I - - - - - Pagey \B^^^^^^-

Al 't welke by den anderen getrokken
zynde , in opzigt van de menfchen 4pp
vrye lieden , en

3 37 flaaven uitmaakt.

Te weten

,
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enJ7ctt~^ geen voofzigtig man daar aan wagen ,

liever wat lyden wil.

Wy hebben bevoorens gezien , dat haar

Edelheden aan den koning van Goa belafl:

hadden de wallen van Goa te flegten , en

dat Crain Bontofongo na 2 of 3 maanden

aangenomen had daar voor te zorgen.

Maar behalven dat de koning van het

toegezegde daar ontrent (als een zaak,

die al haare agting by de werelt vermin-
' deren zou ) ^l berouw had , zoo maakten
de koningskinderen daar over in 't eerft

' 200 veel oeweging tegen Crain Bontofon-

go , dat 'er met hen tot geen befluit te

komen was , te meer , devvyl hy ook den

koning tot geen zeker befluit brengen

kon > doch eindelyk liet de koning en

Crain Bontofongo ( na dat de Heer Beernink

zyn Hoogheid de lalt van haar Edelhe-

den den 1
1'^=" September weer had laaten

verindagtigen ) aan zyn Ed. weten, dat

den zi'*«" October vaftgeftelt was , om

farTGoa ^^^ ^^^ ^^^ flegten der wallen te begin-

geflegt. "cn , gelyk het toen ook zyn begin ge«

nomen , hoewel 't Hof van Goa daar ge-

weldig tegen geweeft , en dat liever an- ip^.
ders gehad had } doch nadat zy merkten,
dat de Gouverneur , volgens lall haarer

Edelheden, daaronverzettelyk op llont,

zich aan hun misnoegen niet kreunde,
en alles maar ongemerkt door liet gaan,
moeflen zy 'er eindelyk toe komen,
gelyk zy 'er nu al aan bezig waren j

doch het zou na allen fchyn maar alleen

de fteene borfhveering , en niet de
geheele wallen gelden , om de puin na
binnen te werpen , en om 'er dan weer
een Pagger om te trekken , dat zyn Ed.
beft oordeelde maar door te laaten fchie-

ten, alzoo die wallen niet zoo zeer ons,
dan wel de Boniërs , in 'toog geloopen
hadden.

En dit zyn wel de voornaamfte zaaken,
diegeduurende de regeering van den Heer
Beernink hier voorgevallen zyn , hoedanig
zyn Ed. tot den ij"<«" December 1703.
't beftier hier waargenomen , en toen zyn
ontllag op zyn verzoek van Batavia be-

komen heeft , en ook derwaarts vertrok-

ken is.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

/

IN 'tJaar ijo^-de Heer de Roo in de Heer Beerninks/i/a^/;'. Zyn vertrek in 'tjaar 170 f.

Zeldzaam geval van de Heer Speelman. De Heer Erberveld Landvoogt bier ijof.

Groote agting van Dain Tahalile. Onvoorzigtigheden hier door de onzen gepleegt. In 'tjaar

17 10. de Heer vanTholl hier Landvoogt .
'/ Begin der onlajlefi. Het huwelyk van Aroe

Palacka. Zeldzaam geval tujfchen den koning van Boni en Aroe Palacka over 't vegten

van baanen. Dood des konings van Goa. Sampowali in zyn plaats. Docb buiten de ge-

woone wyze. Den koning van Boni beoorlogt in 'tjaar 1 7 1 o. dien van Goa. Breekt tegen den

raad van al zyn vrienden op. De Heeren Hartenberg en Steenbergen gaan by den koning.

Nieuwe Hoofden van 't Bonis leger, 't Ferzoek van een Gezant van Goa , en 't antwoord

des konings van Boni. fierdere zaaken toen voorgevallen. Staat van 's konings , en des

princen wonde. De onzen geraaken weer aan den vyand. "Tweede treffing. De koning

van Goa gequetft. Verdere zaaken toen voorgevallen. Aroe Palacka 's overgave door de

Landvoogden aan den koning van Goa vcrzogt. Slegt antwoord 'er op. Radja Boni 's

kleinzeerigheid. De vyand weer aangetafl. Die zyn Pagger verlaat. De onzen krygen

klop. Vergeefze togt van Stokvifch. N'ieuweVaggers. Gcz-^ntcn van Goa beantwoord.

Foorjlel aan den koning van Goa van zich dezen dag te moeten verklaren. Aroe Palacka

komt tot ons over. Zaaken toen voorgevallen, 't Leger fcheid. De koning van Goa -u^r-

welkomt den nieuwen hzndvoogt.

Heer Erberveld bewezen. Nieuwe vreeze der onzen voor den koning

Slegte dankbaarheid door de Heer van ThoU aan de

'an Boni.

In 't jaar

1703. de
Heer de
Roo in

de Heer
Beer-

ninks

plaats.

Vertrek

in 't jaar

I70y.

D E Heer Beernink wiert hier ver-

vangen door de Heer fFillem de

Roo in 't jaar 1703., die hier als

Landvoogt tot den 5i"«''Mey I70f. ge-

bleven , en door haar Edelheden toen na

Batavia ontboden is , om in Raade van

Indien , als aangenomen Lid , die Hooge
Vergadering mede by te woonen -, hoe-

wel ik daar wel andere redenen van hebbe

hooren geven , die met de gevolgen al

ecnige overeenkomft hadden : want was

die Heer op Batavia zoo noodig , waar-

om dan hem kort daar aan na Bengale

als Diredeur , dat veel ojinder in rang

dan een Gouvernement was ,
gezonden.

Men zegt dat hy veel geld aan zeker

groot Heer fchuldig was , en dat dit

mocft betaalt zyn.

En dit was byna een dicrgelyk geval
, j^^^,^^

als zich eens in den tyd , dat de Heer Speel' geval van

man Generaal van Indien was , opdcde. de Heet
,

Hy zont een zeker Heer als Direéteur ^P^^''

(zoo men zegt) na zekere Dircétie , met"'"''

belafting van daar voor aan hem een

briefje van loooo R*^"' te tcekenen.

Deze Heer zoo veel in de wereld niet

bezittende , en 'tverftand niet hebbende

om het te winnen , had wel zin in de

bedie-
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tlO!' bediening maar geenzins in dat onder-

teekenen ) dierhalven zeide hy aan zyn

Edelheid , i^ ben tot die bediening niet be-

quaarn , en ik weet niet op ivat voor een

ivyze ik zoo veel geld ivinnen zou , om zyn

Edelheid te kennen betalen. Waar op de

Heer Speelman zeide : F^ent , ik geve u

de qualiteit ^ en dat ampt niet alleen^ maar
zal U ook V verftand 'er by geven. Gaat gy
maar heerten , ik zal u noit daarom maanen

,

hehahen dat ik u verzekere , dat gy over

ti» jaar z6o wys wezen zult , dat gy my
niot meer van ncoden zult hebben , en my
cók niets meer fchuldig zult zyn. Zyn E-
delheid , zei de ander , dan zal ik op u
^•eggen maar geruft heenen gaan ; en hy be-

vond binnen 't half jaar al , dat hy zyn
Edelheids goeden raad niet meer van noo-

den had.

De Heer 'Johan Jacob Erberveld, den-
^jften Februari 1705*. hier met den Een-
hoorn verfchenen , nam 't gezag van hem
over.

Dain T'ahalik , weduwe van Radja Pa-
Groote lacka ^ en koningin van Boni , was by de
agting _ . . _ .

van Dain
Tahalile.

De Heer
Erberveld

Land'

voogt

hier 1705.

Önvoor-
ligtighe-

den hier

door de
onzen ge
pleegt.

volkeren van Boni , de Boegineezen , en

meer andere Celebize inwoonders , vol-

gens 't berigt dat ik in 't jaar 1704. in

Oftober daar af kreeg , nog in zeer groote

agting, waarom haar Edelheden jaarlyks,

om te toonen hoe veel genegenheid zy
voor haar tot nog toe hadden , niet na-

lieten veel aanzienelyke en koftelyke ge-

fchenken aan haar te zenden , veraekert

zyndc, dat zy, zoo lang zy leefde, wel
bezorgen zoude , dat men op Macaflar
geen moeite of opftant hebben zou.

Meii had egter bcvoorens aan onzen
kant hier eenige zaaken gedaan , waar te-

gen haar Edelheden wel uitdrukkelyke

bevelen gegeven hadden , niet begeeren-

de, dat de koningen van Boni, ofGoa,
oit of oit t'zamen te gelyk ter gehoor
zouden komen, alzoo dat aanleiding, of tot
grooter gefchillen , en wel tot een beter

veriland tuflchen die twee koningen, als

met het belang der E. Maatfchappy over
een quam, geven kon.

Ook heeft men daar na veel Hegte ge-

Volgen daar af, en eindelyk ook gezien

,

dat deze koningen malkanderen niet al-

leen wel v^rftaan , en hun oud hoofd-

gefchil bygelegt hebben , maar ook ver-

volgens jlroe Poni , met de dochter van
de koning van Goa getrouwt is, een hu-
•welyk, waar tegen alle goede Staatkun-
digen zich op zeer goede gronden aan-

gekant hebben , zoo dat die gene , die

dit zoodanig beftelden , of het niet wel
begrepen

, of altoos zeer onvoorzigtig
gehandek, hoeweide zaaken met 'er tyd
weder een geheel anderen draai tuflchen
deze twee koningen kregen , gelyk wy
dat ten deelen nu en dan al gezien heb-
beu, ca iö.*i vervolg breeder zullen zieu.

^ï;
Ook was 'er naderhand tufTchen deze

twee koningen beHoten , dat de prins
Sampovoali^ oudlte zoon des konings van
Boni (hoewel de fnedigfte niet) na de
dood des konings van Goa in 't ryk

, ge-
lyk wy bcvoorens al gezcgt hebben , en
met Crain Manigali^ volgen zou.

Onder de Heer Erbervelds regeering
fchokte het met de MacafTaaren en Boe-
gmeezen zoo nog al met horten en ftoo-
ten voort: want 't was zoo verre van daar,
dat door 't voornoemt huwelyk de ge-
troffene vriendfchap tufTchen deze twee
vorften in vollen flant zou gebleven zyn,
dat zy in tegendeel , tegen alle welge-
gronde flaatkundige gedagten aan , weder
zoo groote vyanden geworden waren , dac
de koning van Boni niet anders wenfchte,
dan maar verlof van den Heer Landvoogt
van MaciifTar te bekomen , om op den
koning van Goa met zyne Boniërs eens
te mogen losgaan, hoewel hem dit altyd
belet wiert.

Daar op wiert de Heer Erberveld in
'tjaar 1 7 1 o. door de Heer Qerard van Tboll
vervangen

, en zoo ras was die Heer
niet in de regeering, of het begon, ook
zelf al terwyl de Heer Erberveld nog hier
was , niet weinig te hommeien , die
daarom eerft met het laatfte fchip ver-
trok.

Om een net denkbeeld van dit voorval
te hebben

, moeten wy het wat hooger
uit de grond ophaalen.

De koning van Boni had buiten zy-
nen oudften zoon , Sampowali ( die tot
het ryk van Goa , als vervanger van zy-
nen moederlyken grootvader gefchikt
was) nog een zoon , in 't gemeen Jrce
Palacka, dat is, de koning vanPalacka,
doch anders Aroe Parang genaamt , die
veel gaauwer dan de oudfte ('t geen die
van Goa te laat vernamen, alzoo hy an-
ders van dienvorft tot zyn vervanger zou
gekoren zyn) en daarom van zynen va-
der tot zynen erf- en kroonprins gefchikt
wasj buiten welke den koning van Boni
nog een jonger zoon had, Aroe Marnpoe
genaamt , dien hy in veel laater tyd
kreeg.

Deze Aroe Palacka nu had zich onder-
tufTchen in huwelyk begeven met de
dochter van den veldheer van Boni , een
man van veel dapperheid , en van zeer
groote vcrdienflen

,
gelyk hy 't door zyne

heldagtige daaden ook zoo verre gcbragt
had, dat hy veldheer van den koning zyn
mcefter geworden was > doch anders

geen man van eenige, en veel min van
koninklyke geboorte , zoo dat de kin-
deren, die zyne dochter hy Aroe Palacka
reets gekregen had , geenzins , volgens
de gewoonten der vorlten vanCelébes in

eenige aanmerking konden komen , om
na de kroon van Boni te ftaan.

Dier-

1710^*:

De Heer
van Tholl
hier

Land-
voogt.

't Begin

der on-

lulten.

Huwelyk
van Aroe
Palacka.
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1710. Dierhalven fprak de koning van Boni

dezen zynen zoon hier over op zekeren

dag , hem voor zyn bed ontboden heb-

bende, dus aan, dat, aangezien geen van

de kinderen , die hy by de dochter van zynen

veldheer Dain Mangimba hadde , volgens

de rykswetten van Boni , oit hoope tot de

kroon konden hebben , om dat zy uit konink-

lyken bloede gefproten dienden te zyn , hy

geerne zien zoude, dathy, aanvjienhy reets

alle de rykscieraaden , als zynen toekomenden

vervanger , oveigegeven , en alle merkteeke-

nen van eere , uitgenomen het goude zonne-

fcherm , dat hy tot "zyn dood toe voor zich

meinde te houden , overhandigt hadde , nu

eens na een dochter van koninklyken bloede,

ivelkers kinderen met regt na de h oon zou-

den kennen ftaan , wilde omzien , op dat hy

voor zyn dood zyn kroon , die hy hem na

laaien zoude , nog eens (
zoo hy voor zyn

zoon of die voor hem mogt komen te over-

lyden) in hoope mogt zien ruften op het

hoofd van een koninklyke fpruit , die buiten

alle tisoift de naafte daar toe zoude geregtigt

zyn.

De prins Jroe Palacka , den koning

zynen vader met veel aandagt over deze

zaak gchoort hebbende , zeide , dat hy

het mede zoodanig begreep , en ook ten vollen

genegen was hem te gehoorzaamen, en, om
te toonen, dat hy het ook meende, zag

hy ten eerlten na zulk een Bonize princes

om , vond 'er een volkomen na zyn zin

,

en na die van den koning zynen vader,

en ging daar op byden zelve, niet negen

(gelyk 'slands wetten vereifchten) maar

alleen drie dagen huishouden , liep 'er

toen weder af, en liet ze zoo zitten , over

welke daad de koning zyn vader zeer

toornig was , 't geen egter bygelegt wiert

,

200 dat de koning het nu meinde weer

vlak na zyn zin te hebben j doch de prins

-waarfchynelyk van zynen fchoonvader,

Bain Mangimba , omgezet , nam zeer

fchielyk de vlugt , zonder dat men in

'teerftwift , waar na toe, of wat de re-

den van zyn vlugt was.

Daar zyn 'er, die zeggen, dat de ko-

Zeldiaam ning van Boni zynen haan tegen dien van
geval tus- zynen zoon vegten liet , en dat die vorft

van Boni des konings overwonnen had, met groo-

en Aroeten toorn in duizend ftukken kapte.
Palacka , Dezoon, dit ziende, en daar over 2eer

ft^eoten misnoegt , vraagde , wat reden zyn vader

van "haa- had , om zich tegen zynen onnoozelen haan
"f"- zoo verwoed en wreed te dragen j waar op

hem de koning belaike Uil te fwygen

,

of dat hy aanflonts met hem even eens , als

met dien haan , hardelen zou.

De prins hier over nog meer ontfteld

zynde , en zyns vaders woede , die hy

kende , niet verder willende afwagten

,

is , zoo om deze , als om meer andere
j

zaaken , van daar gevlugt.

Men ontdekte nogtans eindelyk , dat ,7,0;
hy zich by zynen grootvader , den ko-
ning van Goa , ophielt , terwyl zyn
fchoonvader na 't gebergte van Mandar
gevlugt was

Ondertuflchen liet de koning van Boni
zynen zoon van den koning van Goa we-
derciflchen j doch die liet met beleeft-

hcid aan den koning van Boni te rug
zeggen, dat hy cenen prins, hem zoo na
in den bloede beltaande, als deze, geen
lyfsberging had konnen weigeren, en dat

hy ook Iwaarigheid maakte , om den
zelven aan zynen vader, die nu op hem
vertoornt was, over te leveren, verzoe-

kende alleen maar een weinig uitftel , in

hoope dat zich onderwyl een middel van

verzoening, tuflchen den vader, en den
zoon, opdoen mogt.

Daar op nu liet de koning van Goa
aan den Nedeilandzen Landvoogt van

Macaflar vraagen , wat hy zyn Hoogheid

,

zoo die prins by hem mogt komen vlug-

ten, in dat geval, voornamelyk, zoo de

koning zyn vader hem dan wederom vor-

derde, zou raaden te doen.

De Landvoogt , en de Raad van Ma-
caflar , waren van oordeel , dat zyn Hoog-
heid niet beter doen kon , dan den prins

aan den Heer Landvoogt over te geven ,

die dan verder aanbieding dede van mee
zynen Raad tulTchen beiden te willen

gaan , om te zien , of men deze zaak dan

verder niet tot een gewenfcht einde zou
konnen brengen.

Ondertuflchen quam de koning van

Goa te fterven , en die van Goa öamenj^^°°
"

in 't eerfl: in overleg , of 't niet beft was van Goa;

Jroe Palacka tot koning , in des overle-

dens plaats , aan te ftellen , aangezien hy

veel fchranderer , dan de prïas Sampowali

,

was i maar de veldheer , en de eerfte

Dienaar van Staat van Goa , of van 't ko-

ninkryk van Macaflar , Bontofonggo ge-

naamt , een zeer oud , en byzonder

fchrander Heer , voorftellende , dat des

overleden konings uiterlte wil was , dat

de piins Sampowali hem vervangen zou,

zoo wiert 'er voor al , op 't aandrinj^en

van dien laatften Heer , die al in de oude

Macaflaarze verbonden zeer bekent was,

goedgevonden , dat deze oudfle prins,

volgens 's konings wil , ook in zyn plaats

komen zou.

Deze aanftelling van den prins Sampo- ^^^^
walt tot koning van Goa gefchiede nietwali in

opdegewoone landsvvyze, dat is, in een ^ynp'»**

vergadering van alle de koningen van

Celébes , Bondgenooten der E. Maat-
fchappy , waar by dan ook de twee Ge-
committeerden van den Heer Landvoogt,
en zynen Raad, van wegen de E. Maat-
fchappy tegenwoordig zyn , en daar aari

tocftemming geven moi^ften j maar de

Macaflaaren deden dit maar volgens eygen
ge-
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171a gezag , en gnven 'er den Heer Landvoogt

,

en zynen Raad, maar kennis af, welke
Doch zaak wel ganfch niet in den haak , en
buiten defg„gp ^^ Q^je wyze van verkiezing; der
newoone ./r /r i • j-

„yie^ Macallaarze koningen was ; maar die men
nu egter llilfwygcns uit andere inzigten

doorllippcn liet > hoewel men , myns
oordeels, qiiaalyk dede , met zulke qiiaade

gronden , vlak tegen het gemaakt ver-

bond, te leggen voor een volk, 't geen

gewoon is, als men het den vinger geeft

,

de geheele hand ftout na zich te nemen >

behalven dat zulke Itoutheden , zoo open-

baar gepleegt , naderhand ook andere vor-

ften aankiding gegeven hebben , om dit

quaad voorbeeld te volgen, gelyk ontrent

i jaaren bevoorens den koning van Boni

,

by de dood des konings van Soping, zich

'er op die zelve wyze , buiten kennis ofte

toeftemming van eenige Gecommitteer-
den van de E. Maatfchappy , ingedron-

gen , en daar na aan den Heer Landvoogt

,

en zynen Raad , 'er maar kennis af gege-
ven heeft } waar over toen aan haar Edel-

heden wel gefchreven; doch waar over niet

geklaag t , en geen vertoog ter wereld

tegen gedaan wiert , waarom het by de

verkiezing van dezen nieuwen koning
van Goa te ligter na gevolgt is.

De koning van Boni ondertuflchen

,

ilampvoetende van toorn , om dat men
hem zynen gevlugten zoon geweigert
had weder te geven , klaagde in den Raad
der Bondgenooten over 't geweld , dat

men hem in dezen opzigt aandede, trok

zyn kris zeer verwoed
(
gelyk hy doch

al te haaftig in al zyn doen was) in den
vollen Raad , en verzogt , dat de Bond-
genooten tegen zyne wederfpannelingcn

uittrekken, en hem daar in behulpzaam
wilden zyn.

Zyn verzoek wiert in den Raad toege-

ftaan ; doch onder die bepaaling , dat

men de koningen , daar by zy ge\ lugt

waren , niet moejen , nog beledigen zou-

de.

De ko- ^^^^ op geraakten de koningen van

ning van Boni en Goa in een openbaaren oorlog
Boni be- tegen malkanderen , en de E. Maatfchappy
^^'°St in

hielt het met den koning van Boni, zen-

1710 dien '^^""^e in 't jaar 1710. drie vaandels, van
van Goa. 48 man yder, onderden hootdman 7(ïfo^

Steenbirgen^ aan dien vorft tot hulp, om
den koning van Goa , tot overgave van
den prins , Aroe Palacka , te dwingen.

Deze Capitein vertrok , ter ordre van
den Landvoogt , en den Raad van Ma-
caflar

, in Juli met zvne 5 vaandels na
Jongay , om zich aldaar met het leger

van den doldriFtigen koning van Boni te

vcreenigen , alzoo de algemeene vergader-

plaats aldaar was.
Zyn Hoogheid gaf daar op ten eerften

ordre, om de artillery te vervoeren, en
't leger te doen bewegen , onder belofte

III. D£Et.

vandaarrta, zooras'ermaaréenvaftigheid
lyioi,"

voor Goa gemaakt was , voor genoeg-
zaame levensmiddelen te zullen zorgen.
De hoofdman Steenbergen had liever

gezien , dat de koning met alles zoo
voorbaarig niet voortgegaan, en met wat
meer bedaartheid gehandclt had , van^''^^'^

welk oordeel zyn eerfte Bedienaar van[jfj"^jjj
Staat, Careleffang^ mede was; doch daar al zyn
was geen reden tegen zyn Hoogheid te^r'cnden

gebruiken, dreigende, dathy, zoo men°P'
hem niet volgen wilde, alleen zou henen
trekken , hoewel het elendig met hem
zou afgeloopen hebben , zoo men hem
niet tydig bygefprongen had.

Egter dwong hy dcnHc&r Steeribergeriy

fchoon nog alles zeer onklaar was , mede
na Goa te trekken.

Men had op Jongay een vefting , of
ftcrkte, gemaakt, wa ir van aan den Heer
Landvoogt den i4'i':''Juli kennis gegeven
wiert.

Den ifJfi" dito brak de koning van
Boni met zyn leger, f000 of 6000 man
flerk , na Goa op , waar op dan de Heer
Steenbergen met zyne artiilerye, en volk,
mede volgde. En niet lang daar na ge-
raakten de legers van beide de koningen
aan een. Den koning van Goa had in
verre na zoo veel volk niet , als die van
Boni ; maar zeer veel en fchoon geweer.
Deze vorften waren niet lang aan den

anderen geweeft , of die van Boni namen
de vlugt.

Daar op fchoot Capitein Steenbergen ten
eerften toe , om de vlugtende te ftuiien

,

en den vyand te rug te dryven i maar, tot

zyne groote onftekenis , zag hy , dat de
koning van Boni wegens een fwaaie ont-

fange wonde 't gevegt verlaaten moeft,
verzoekende , dat hy den koning van
Loeboe , die hem van de dood bevryd

,

en het nu te quaad had, byfpringen wil-

de. Indien hy nog maar een weinig lan-

ger in 't gevegt gebleven had , was hy
weg geweeft. Ook was zyn ftandaard,

en trom van Staat , met meer andere ry ks-

cieraaden, in de loop gebleven.

De Heer Steenbergen dede dit ; doch de
koning van Loeboe verzogt hem te rug
te trekken , aangezien alle de Bomers als

fchelmen de vlugt namen , en zich niet

fchaamdenzelf al hunne artillery te laaten

ftaan; waur op dan deze Capitein befloot

met den koning van Loeboe na hunne
legerplaats lek. eren, gelyk die van Goa,
zoo ras zy 't volk der E. Maatfchappy
zagen, mede na Goa trokken.

In deze flag wiert de koning van Boni

met z kogels aan de linkerzyde door de

lies van zyn been, en zyn jongfte zoon,

Jroe Alampoe^ door den buik gefchoten.

Den Tomillalang , jiroe Palenna , een

groot overfte , wiert het hoofd afgefta-

gen , en ^rue Goeroe iojoemat , een van

Ë e de
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171CU de voornaamfte Locboeneezcn , liet daar,

met veel anderen van zyn volk , het leven.

Na de middag quam de opperkoop-

man , de Heer Hartenberg ,
in 't leger,

den ko
ring,

De Hee- die nevens den voornoemden Capitein
,

ren Har-
^Ij Gecommictecrden, uit naam van den

en" steen- Heer Landvoogt , en den Raad van Ma-
bergen caflar , na den koning van Boni ging

,

gaan by om hunne droefheid over zyne ontfange

wonde , en verdere gelede fchade , te

betuigen , te meer alzoo zyn twee befte

overlten hier mede gebleven waren.

De opperkoopman zogt zyn Hoogheid
te bewegen, om van Bontuwalac, waar
na toe dezynen meeilgevlugt waren, en

daar zy 't niet lang lioudcn konden , op
te breken j doch dit was voor een doof
mans deur geklopt, en diende alleen om
zyne wonde , door zyne geduurige daar

op volgende haaltigheid , te verergeren'^

alzoo hy zeidc , dat zyn leger weer in

een goede ftaat , dat 'er geen gebrek van

hoofden in 't zelve, en dat zyn befluit

was, niet eer, voor dat hy zynen zoon
in handen had , van daar op te breken

;

bedankende te gelyk de E. Maatfchappy

,

en den Heer Landvoogt , voor den on-

derlland , die zy hem deden , waar mede
dan de Heer Hartenberg , zonder iets op
dien voril te konnen winnen, tegen zyn
wil vertrekken moeft.

's Avonds kreeg men tyding , dat de

wond van ^roe Mampoe zoo gevaarlyk

niet was, als men in 'teerll gezegt had.

Hy was met eenwerpfpies Ichuins in den
rug geworpen. Ook vont zich de ko-
ning tegen den avond beter.

De hoofden van Aroe Paknna , en 7o-

joemat^ door die van Boni van deMacas-
iaaren voor i cati en i thail goud verzogt

zynde , wierd dien van Boni aan de poort

Manafïïi tot antwoord gegeven, darmen
de zelve niet geven kon , alzoo zy bei-

den , den Tomillalang, en Creiin Pankadje-

ne , de een door Jroe Palacka , en de an-

der door zyn fchoonzoon , die in Goa
woonde, reets begraven waren.

Wy hadden te dier tyd 100 dooden
en gequeclten bekomen j doch hoe veele

die van den vyand waren, kon men met
geen zekerheid zeggen .j doch dit wift

men, dut Jroe Palacka in 't been gcfcho-

ten , en dat (ie zoon van Crain Bontenie-

nompo dood gebleven was.

Op Woensdag den ló**"» dito quam de
koning van Tanetta , uit lalt van den ko-
ning van Boni , by Capitein Steenbergen ,

Hoofden ""^ '"^'" kennis te geven , dat , vermits

hy van wegen zyn wonde het opperbevel
over 't leger niet meer voeren kon , den
koning van Loeboe als eerllen of opper-
veldheer , en dat hy hem , te weten , dien

van Tanetta , als tweede , en ylfoe Bek
als derde hoofd van zyn leger aangellelt;

doch te gelyk ook goedgevonden had,

Nieuwe

van

't Bonis

leger.

dat zy buiten dien Capitein niets onder-

nemen zouden , waar voor deze Hoofd-
man den koning van Boni door dien van
Tanetta bedanken liet.

Ten p uuren was 'er in 't hoofdquartier

een algemeene vergadering , waar toe

de Heer Steenbergen mede verzogt wiert.

Hy ging 'er na toe met dên lieutenanc

'Joaimes Steenbof, en den opperitierman,

Jacob Stokvifcb , en men vont toen goed

,

om in alles zeker te gaan, met Paggers,

en kleine llerkten , Goa hoe langs hoe
meer te naderen.

Ten 1 1 uuren quam 'er een Gezant van

Goa met een teeken van de halve maan,
by hen K:wketako en Carkely genaamt.

Deze cifchte , voor een zekere fommc
gelds , het hoofd van Dain Maroepa-^ waar
op de koning van Boni liet weten , dat

hy geen kennis ter wereld had , dat dit

hoofd door yemant van zyn volk geno-
men was ; doch , zoo hy 't zelve gevon-
den had , hy het de zelve eer zoude aan-

gedaan hebben, diedoor die vanGoa aan

zyne overledene overiten bewezen was

,

en dat hy dierhalven vaft flelde, dat het

nog op 't veld leggen moeft. Hy voegde

hier nog hy , dat hy niet gewoon was
menfchenhoofden te verkoopen , doch
dat zy 't zelf op 't flagveld konden gaan

opzoeken , en , daar 't hen behaagde,

begraven.

Den 17''*^" dito gmgC^nxem Steenber-

gen , benevens ftierman Stokvifch , den

koning van Loeboe, Crain yJganonJa, en

u^foe Ocdjong , na 't vorderen van de Pag-
gers zien , alwaar zy bevonden , dat de

Bondgcnootcn een Pagger op 't einde van

Mancroeki begonnen op te werpen, dat

ook Benoorden de rivier van Goa , wat
Weftelyker als de virooning van Crain

Bontofonggo , twee vyandelyke Paggers

flonden , en dat onze Pagger op die ver-

heid daar van gewerkt wiert , als het

buitengeregt van de Landpoort op Ma-
caffar af gelegen is.

Ook moeit 'er , na 't vokooijcn van deze

Pagger, nog een gemaakt worden.

Daar op liet hy 't veld na Goa ontdek-

ken , vont op de plaats , daar de koning

van Boni gewond was , wel 10 of 30
dooden, eneenige der zelve met de hoof-

den reets afgekapt, leggen.

Te dezer tyd trokken ook 6 of 700
Macadïiaren buiten de Bonilchc poort van

Goa, polleerden zich tufTchen deze poort

en tuflchen hunnen Pagger , alwaar zy

ble\'en leggen.

De koning van Boni , en zyn zoon,

bevonden zich nu redelyk , welkers Ge-
zanten, door Soei-opojako als hoofd geleid

,

ten 4 uuren aan die van Goa quamen ver-

indagtigen, dat, eer die van Boni en Goa
JVlohhammedaans wierden, eencnLatere-

doeni koning van Boni, en eenen Soedaug

ko-

171a

'tVerroek

van een
Gezint
van Goa,
en 'tant-

WOOTd
des kü-

nings van

Boni.

Verdere

zaaken
toen

voorge-

vallen.
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koning van Goa was, en dat beide deze

koningen toen zeer goede vrienden ge-

weeit waren, welke vriendfchap nog on-

langs, toen de koning van Goa, enCrain

Buntofonggo zich op Tsjinrana bevonden,

op het huis Latemojoe weer beveftigt

was. Ook voegden zy hier by , dat zy

tot onderhouding van de zelve nu i cati

en I thail goud bragten , alzoo 'er nu

reets bloeds genoeg , tot koeling van de

gramfchap des konings van Boni , over de

vlugt van zynen zoon, gellortwasj laa-

tende door Aroe Oejong daar nog byvoe-

gen , dat zy vergeten waren , dat de E.

Maatfchappy van ouds der beider rykcn

welllant altyd gczogt , en dat zy veel

preuven daar af gehad hadden.

En om te toonen , dat hy daar ontrent

redelykheid gebruiken wilde , zont hy

haar nu z cati, en 2 thail, goud, begee-

rende niet anders , dan 't geen 't oud
Mohhammedaans geloof medebragt } doch
dat zyn zoon tegen hem gezondigt had,
en dat het billvk was, dat hy voor hem
een voetval dede , en vergiffenis ver-

zogt, die, toen hem de zelve aangebo-

den was , daar niet na had willen luiite-

ren, behalven dat hy ook de vermaaning
van de E. Maatfchappy verworpen had

,

Staat vanwaar uit men moeft oordeelen , dat zyn
skonings^QQj^j niet anders , dan 't bloedvergieten

princen ^^" ^'^^^^ onfchuldigen , en te gelyk ook
wonde, moedwillens zyn eygen dood zogt.

Daar op vertrokken die Gezanten , en
de 2 cati , en 2 thail goud wierden nog
dien zelven avond te rug gebnigt , alzoo

die van Goa dit goud niet hadden willen

aannemen, dewyl die van Boni ook haar

I cati goud te rug gezonden hadden,
zonder dat zy hier op eenig ander ant-

woord gaven.

Op Vrydag den i8'^«" dito geraakten

beide de Paggers , de eene op Maneroeke

,

en de andere, wat verder gelegen, vol-

toid, en zy wierden doov Aroe SalekeUe

,

en door die van 'tamoenang^ bezet.

Van dezen morgen wicrt 's konings
wond ook gefpuit , en was de opper-

wondheeler, Mr. Jacob de Poorter^ van
gedagten , dat de koning met 3 kogels

getroffen was , en dat 'er een agter in

't fpier van den bil , en de twee anderen

door de lies in 't hol geraakt waren.

Wegens de prins, Aroe Mampoe^ kreeg
men berigt , dat zich die nu redelyk wel
na den tyd bevont.

Den ip")*" dito waren de Bondgenooten
bezig, om de Paggers op den hoek van
Pakedjene op te werpen j doch moeflen
die , om den fierken aanval , en 'ton-
ophoudelyk fchieten , flaken.

Op Sondag den 20*^^" dito verzogten
de koningen van Boni , Loeboe , en Ta-
netta, om 2 flukken gefchut , zynde

j
ponders, om die tot zekere onderneming
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te gebruiken , waar op men eerfl 'tant- „jg^
woord van den Heer Landvoogt afwag-
ten moeil.

Deze morgen geraakten die van Boni _
met die van Goa , over 't maaken van die

„ej-aaj^en

Pagger op Pakedjene, weder aan malkan- weer aan

deren , by welk voorval de Bondgenooten den

braaf ftand hielden , waar door de onzen ,
^y^^"*

in 't maaken van den voorigen Pagger be-

let , met een nieuw Paggertje ten eerften

in ftaatvan verdediging geraakten; doch
zy verzogten nogmaals 2 flukken gefchut
te mogen hebben.

Menzeide, datwy te dier tyd 2odoo-
den , en 2f gequettlen , en dat die van
Goa 'er niet veel minder hadden ; ook
bragt men de 2 hoofden van Carretojo^

Peranakan Malajoe (dat is, een Maleits

inboorling) en v^n Dain Mangapa ^ zoon
van den koning van Bontein , by den ko-
ning van Boni.

Het eerlle wiert door Crain Bangkebe
^

en 't laatlte door de Towadjos gekregen

,

en deze hoofden zyn, op 't verzoek der
vrienden, aan de zelve wedergegeven.
Tegen den avond quam de koning der

Towadjos aan Capitein Steenbtrgen zeg-
gen, dat hy op dezen dag 46 gcquetlten ,

en 4 dooden bekomen had > ook hadden
die van Tanette, vermits zy zeer dapper
(tand hielden , nevens die van Bankle al

eenige fchaade geleden.

Den 2i'^«" dito trokken de Bondgenoo-
ten weder uit hun legerplaats , taflten de Tweede

MacafTaaren met veel dapperheid aan , en ''^™"S-

ftonden als mannen
,
ganfch onbeweeglyk j

doch de koning van Loeboe verzogt we-
derom 2 flukken gefchut , met haar toe-
behooren, en met de boflchieters, waar
op de nader ordre van den Heer Land-
voogt eerfl moefl afgewagt worden.
De koning van Goa was met den groo-

ten flandaard tot voor ons Paggertje ge- De ko-
komen j maar zoo dapper afgeflagen , dat "'"§ ^^"

hy geen lull had, om weder te verfchy- ^°* fij-

nen : want hy wiert met 3 verfcheide
'^"^ '

kogels gequetll, en was daar op met zy-
nen opgerolden flandaard flil na Goa ge-
weken. Daar beneven waren 'er al elf

voorname afgekapte hoofden voor den
koning van Boni gebragt, dat de Bond-
genooten geen kleinen moed gaf, temeer, •„/

wanneer zy 't verzogte gefchut van den
Heer Landvoogt bequamen , waar op zy
de MacafTaaren geheel verdreven , en de
Pagger voltoit raakte.

JVÏen had Aroe Palacka op dezen dag,
noggifleren, niet buiten vernomen , waar
uit zommigen giflen , of hy niet mede
mogt gequetfl zyn j waar op egter niet

de minlle flaat te maaken was, aangezien

men niet hooren kon , wat fchaade de
Bondgenooten hen aangedaan, of watzy
zelf daar by geleden hadden.

Na dat nu de Pagger den tt^^'^ dito

E c 2 vel-
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j,,o. voltoit was , wierden de koningen van

Loeboe, Tanette, Toeratte, Bangkle,

Verdere en van Saleketre op de regter , en de ko-

zaakcn ningen van Soping , der Towadjos , die

loo"ree
'^^" Mandar, en Tampaning, op de lin-

vaUen. ker vleugel geplaata , en men ftelde de

Boegineezen vlak voor de Pagger , ter-

wyl de koning van Boni op Jongay zyn

juft hiek j hatende het oppergezag over

zyn leger nog aan den koning van Loe-

boe , die hy wilde dat met den koning

vanTanetta over alles, alzooditeenvorib

van crvarentheid was , eerll raad - plegen

zou.

ündertuHchen begeerde de koning van

Boni , dat Cram Lepecafing , en zync lyf-

wagt, maar by hem zouden blyvcn, om
hem tegen eenig fchiclyk toeval te dek-

ken } aangezien 'er befloten was , dat de

Bondgenooten daags 'er aan opbreken

zouden.

's Namiddags quamen 'er twee Gezan-

ten uit Goa , te weten , Dain Matoclmg , en

Dciin KarkeUi j doch deze zeiden lall: te

hebben , van niets , dan in 't bywezen

van den koning van Loeboe , te zeggen j

'twelk dan eindelyk gefchicdcnde , be-

llont hun geheele 'boodlchap daar in , dat

de koning van Loeboe als Middelaar tus-

fchen de koningen van Boni en Goa zoude

mogen handelen > dat al zoo veel was, of

zy niets verzogten, alzoo zy wel willen,

dat daar op niets volgen zou.

Op Woensdag den 13'*«" dito bevont

zich de koning van Boni zeer traai , en

men kreeg toen ook berigt , dat Crain

Pangkanenc in de laatile treffing doodge-

bleven , en dat Jroe Palacka in zyn been

gequerll was ; waar op de koning van

Loeboe de gcmeene zaak nader met Lrain

uiganonja , Jroe liclu , en met den eerflen

bellierder van 't ryk van Boni , CarekJJang

,

overleide , en in welke byeenkomll by

de Bondgenooten goedgevonden wiert

,

Aroe Pa- een mmnelyken Muleitzen brief uit naam
lacka 's der E. Maatlchappy aan den koning van
overgave q^^ ^ ^^^ Crain Bontofonggo , en aan de

Land-
^ verdere Ryksgrooten van Macanar te

voogden fchryven , en daar by nogmaals de over-

aan den p;ive van Aroe Palacka aan des zelfs Heer
koning

g'

"^ vader te verzoeken , met verzekering,

verict. dat dan den oorlog ten einde zyn zoude.

Zy: wiert door eenen Bocnii Parigi,

verzeld zynde van cenHoUandze vlagge,

die men voor uit droeg , gcbragt , en men
liet dezen vorft ook verder aanzeggen , dat

hy hier mede de E. Maatfchappy groot

genoegen geven , doch dat hy , zulks

niet doende , oorzaak wezen zou van al

het onnoozel bloed , dat verder om zul-

ken geringen zaak , die men zoo gemak-
kelyk byleggen kon , llont vergoten te

worden j betuigende dan geen deel in

't allerminfte daar aan te willen hebben

,

en dat zy hem konden verzekeren , dat

hy nu voortaan door de zelve vry fterker, 171a

dan tot nog toe , ftont aangetall te

worden.

Den 24'*«" dito quamen 'er Gezanten
van Goa, om op den brief van de Heeren siegt ant-

Landvoogden Erbervdd en van tboll te woord

antwoorden j zy waren met hun drie
,
'" op-

te weten , Crain Bontepaja , den Sabandar
Crain Grejf/ic , en Glarang Manajfa , bene-

vens een tolk j doch zy bragten een zeer

befpottelyk antwoord , weshalven hen
niet toegelaaten wiert na 't kalleel Rot-
terdam te gaan, en gelaft, om, zoo zy
iets naders te zeggen h.idden, dit in 't le-

ger maar voor te Hellen , en af te hande-

len.

Zy zeiden egter , dat Crain Bontofonggo

zyn uiterile beil gedaan had , om yiroe

Palacka te bewegen , dat hy weder na den

koning zynen vader kceren wilde, doch
alle zyne beweegredenen waren by dien

prins verworpen , en men had op den
zclven niets konnen winnen, zoo dat het

aan hem veel meer , dan aan den koning

,

of de Grooten van Goa , haperde.

Ook verzogten zy , dat de koning van
Loeboe zelfs eens in Goa geliefde te ko-
men , om hem daar over aan te fpreken

,

alzoo zy oordeelden, dat zyn gezag, en
zyne beweegredenen , zeer veel by hem
zouden gelden > doch deze koning lloeg

dit vlak af, alzoo hy na de Heeren Land-
voogden , en na zynen vader , niet had

willen luifteren.

Den zj-fteii (jjtio quamen de Gezanten

van Goa weder in 't leger ; doch men
vont goed hen voor af te zeggen , dat

,

zoo zy met geen andere voorwaarden van

vrede quamen , zy maar weder vertrek-

ken konden , alzoo zy niet genegen wa-
ren, zich van hen om den thuin te laaten

leiden , en dat men befloten had , met
het maaken van de Paggars zoodanig

voort te gaan , dat men ten eerllen onder

Goa moge geraken.

Ondertuffchen klaagde de opper-
j^

j.

wondhecler. Mr. Poorter, aan den Heerg^f,'
,5

Landvoogt i-'^w 7"/?;o//, dat hy, vanwe-klcin-

gende klcinzeerigheid en pynelykheiddeszeerig-

konings van Boni , het noodige tot hct^^'^-

geneezen van zyne wonde niet doen kon,

en dierhalven beft oordeelde , dat de

Heer Landvoogt hem doch geliefde te

doen begrypen , dat 'er geen ander mid-

del was om hem fpoedig te geneezen,

dan 't geen by hem reets aan den koning;

voorgeflagen j maar 't geen hy veragtc-

lyk van de hand gewezen, behalven dat

men ook groote vreeze voor een fchie-

lyke verergering had , indien 'er ten

eerften niet tegen voorzien wiert ; waar

loe de koning meer geduld van nooden

had.

Ten 1 uuren ging Capitein Steenbergen

na den Heer Landvoogt , om over eenige

zaa-
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zaaken van gewigt te fprekcn , na welke

verrigting, en zyne te rugkomft in 't le-

ger , men goed vont den vyand aanftonts

weder aan te taften.

Den 26'*"=" dito wiert 'er zeer fterk met

gefchut op 'thuis van Crain Bontofonggo^

en op nog een Paggertje , op 't hoog pad

voor de poort van Marafta (taande
,

gc-

fchoten, alwaar de onzen ook een Pagger

met der haaft opwierpen, het welke zy

weer op nieuw den 27*^'=" dito op de kant

van de rivier deden.

Den 28'^'" dito dede de vyand een uit-

val 's nachts ten i uur op de Pagger der

Loeböneezen ; doch zy wierden dertig te

rug geflagen. Zy vernieuwden djcn uit-

val nu en dan wel weder, met 6 of 700
man te gelyk door de pooit Crongrong
op jlroe Beio 's volk 5 doch zy wierden

even , als te vooren , dapper door dien

vorft ontfangen , temeer, alzooCapitein

Steenbergen den vorit ^ganonja tot zyn
hulp zont.

Den 29'*^" dito beOoot men , om daags

'er aan op 's vyands Pagger een algemee-

nen Itorm te doen •, doch men vernam
na de middag, dat de vyand zyn Wefte-
lyke Pagger vcrlaaten had , en nu al over

de rivier getrokken was , reets bezig

zynde om daar een nieuwe Pagger te

maaken , en poft te vatten.

Heden was de koning van Boni vry

beter, en wat geduldiger, dan te vooren,
zoo dat 'er nu hoopewas, dat zyn wonde
fpoediger zou genezen worden.

Den 50'*'" dito viel 'er niets van belang

voor.

Den ji^f" dito taftten de onzen een

Paggertje van den vyand , zonder gevolg

,

alzoo 't ons wat tegenliep , aan. Ook
wiert hier een korporaal met een fpat

gequetft , en ons kanon , met veel gevaar

van het te verliezen , te rug gebragt.

Verfcheide anderen wierden hier ge-

wond j maar daar en tegen hadden de
volkeren van Timoerong, Salekette, en
de Towadjos, zich over de rivier in een

ft:erke Pagger van den vyand gepofteert

,

en by 't overkomen van deze rivier ver-

fcheide andere Macaflaarze opgeworpene
vaftighedcn ontdekt , waar op men dan
goedvond een vergadering der Bondge-
nooten , in welke de Heer Landvoogt
mede tegenwoordig zyn zoude , daags 'er

aan te beleggen , waar in den i'*«" Augufti
beüoten wiert, dat de Bevelhebber ÓVo/è-

"vifch met eenige artillery een aanval op
' zekeren Pagger doen , en dat hy 2 ftuk-
kcn , 6 of 8 ponders , mede nemen zou-
de ; doch zyn togt was te vergeefs , alzoo
de Bondgenootcn niet eens hadden durven
aanvallen.

Den 2<*™ wierpen de onzen op 't pad
by nacht een Pagger, en de Macaflaaren
op 't einde vao dit pad 'er twee op , taften-

de 's avonds een Pagger van ons op de 1710.

kant van de rivier , welke door yJroe "jaling

bezet was, aan. Men mifte dien avond
den granadier Jan Lammekens , die den
^"^^'i door die van Goa overgelcvert wiert.

Ook wiert de Pagger over de rivier door
de onzen verovert , en op den ó''^" (alzoo

'er den 4 en f
''e" dito niets voorviel) weer

een Pagger door t volk van Maros digc

by Theyn gemaakt , uit welke men met
handmortieren gemak kelyk vuur in de
ftadt Goa werpen kon.
Ten 9 uuren quamcn eenige. afgezon-

denen van Goa , te weten, Cariekalle ^^^^'^'^^^

en Canetacko
, door den Koning en Groo- beant-

ten van Goa gelait , om aan Radja Loeboe woord.

te vraagen, waarom hy een Pagger zoo
digt voor Theyn dezen nacht had laaten

maaken , daar de koning van Goa gifte-

ren avond al had laaten weten , dat hy
heden Gezanten zenden zoude, om een
Itüftand van wapenen te verzoeken.

Hier op gaf de koning van Loeboe
tot antwoord , dat zulks gefchied was,
om onze andere Paggers te verzekeren,
en dat die Pagger de goede voorftellingen
van vrede niet verhinderen zoude ; be-
halven dat die van Goa den ganfchen
nacht op den Pagger van Jroe Bek ge-
fchoten hadden , weshalven hy zeer goede
redenen had , om met dit zyn werk voort
te gaan , daar by voegende, dat, zoo
hun koning nog iets voor te ftellen had

,

hy dat dezen middag nog doen moeft , of
dat hy te laat komen zoude.

Daar op wiert ten eerften ordre gege-
ven , om de Pagger voor Theyn nog
grooter te maaken , om met kanon en
mortieren den vyand te konnen aantaften.

Pas na de middag quamen die Gezan-
ten van Goa weer by den koning van
Loeboe, verzoekende uit naam van hun-
nen koning uitftel tot morgen , om na-,

dere voorftagen te doen ; doch de ko-
ning van Loeboe wees dit van de hand,
en zei , dat , zoo zy 't goede in den zin

hadden, zydat nu volgens 't verzoek der

E. Maatfchappy dienden te doen. Egter .

vont men goed hen zoo lang te laatert

wagten , tot dat Radja Loeboe hier over
met den koning van Boni , en met Ca-
pitein Steenbergen , eerft zou gefproken

hebben , die goedvonden dien eenen dag
(alzoo dit volgens deCelébize grond- en

landwctten niet wel mogt geweigert
worden ) aan den koning van Goa toe te

ftaan , mits dat zy by eede op den Coraarj

dan morgen weer hier mocften verfchy-

nen, om Ken verflag van een vaft befluit

des Konings en der Grooten te doenj
doch voor af maakte men hen ook be-

kent , dat zy , met het gene de E. Maat-
fchappy eifchtc, zouden moeten te vrede'

zyn. Hier op nu was 'er zoo lang ftil-

ftand. Tegen den avond wierden de

E e 5 daken
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d:iken der huizen in Thein afgenomen

,

't geen na geen vrede geleek.

Den 7'''" dito wierden de Paggers voor

Theyn door die van Maros dezen nacht

al meer vei-fterkt. Daar op verfchenen

de Gezanten van Goa ten 10 uuren voor

onze Pagger met een brief van Jroe Pa-

lacka \n\ iVIaleits , by welke die prins

verzogt , om met Capiiem Steenbergen te

mogen fpreken. Men nam den brief aan

,

doch men raoeft op 't verzogte eeril lafl

van den Heer Landvoogt hebben , die

voor af aan de Gezanten dede zeggen

,

dat , 200 y^roe Palacka met zyn vrouw

en kinderen in 't kafteel Rotterdam zich

^ zelven begeven wilde , hy daar in volle

van Sch zekerheid wezen zou , waar op men nog

dezendag dezen avond klaar antwoord diende te

te moe- hebben , of dat de Bondgenooten met

hun werk anders voort zouden gaan.

De Heer Steenbergen herhaalde dit alles

nog eens tegen de Heercn Gezanten in

't bywezen van den koning van Loeboe,

van Cram Jgamnja , van Jroe Beloe , en

van den Tomillalang ^roe Oedjong in de

legerplaats, op dat zy geen reden mog-

ten hebben van te loochenen , dat zy be-

hoorlyk en dubbeld over gewaarfchouwt

waren.

Ook maakte deze Capitein aan den

toning van Boni bekent, dat zyn zoon^,

de prins Jroe Palacka^ een brief aan den

Heer Landvoogt van Thdl gefchreven,

en wat hy aan zyn Ed. wegens zyn ge-

nomen befluit daar in neder geftelt had

,

het welk dezen vorfl: zeer wel behaagde.

Ondertuflchen verfchenen de Gezan-

ten, te weten, Jennang Oeni^ en Soeroe

Pajacko , weer voor onze Pagger , aan

welke de Heer Steenbergen kennis gaf,

wat ordre de Heer Landvoogt ontrent

het athaalen van den prins, Jroe Palacka^

gegeven , dat hy ( Capitein ) zelf lafl om
hem in 't kafteel te geleiden , en dat de

Heer van Tholl het verdere verzoek van

den prins mede toegcftaan had , weshal-

vcn'er geen langer uit (lel tewagten viel.

Zy vcrzogtenzeer ernftig, dat, dewyl

zy niet in ftaat waren, om dezen avond

nog antwoord te brengen , men de goed-

heid hebben wilde , om maar tot morgen

vroeg te wagten ; ook zeiden de Gezan-

ten , dat Jroe Palacka zeer genegen was

,

om by de E. Maatfchappy over te ko-

men } doch dat hy bevreeft was , zoo

lanw als hy 't leger der Bondgenooten

daar nog zoo uitgeftrekt leggen zag } hy

verzogt derhalven , dat zy eerft wilden

opbreken , welk ongegrond verzoek hem
afgeflagen wiert ; en dien prins geraaden

ten eerlten onbevrecft over te komen,
onder verzekering , dat de E. Maat-

fchappy hem voor alles , wat hem ook

ontmoeten kon, befchcrmen zou.

Daar op kreeg hy nog tot p uuren uit-

ftel, om dan rond uit te zeggen, of hy 1710.

genegen was over te komen , of niet.

De Gezanten gingen dierhalven om
hem dit af te vraagen , en hy liet daar op
weten , dat hy nu niet overkomen kon ,

alzoo 't hun dag van Godsdienll wasj
doch dat hy , zonder eenig uilftel mor-
gen tot ons overkomen zoude , verzoe-

kende gedienftig om eenige foldaaten,

die hem uit de poort van Boni ontmoe-
ten, en na zyn vaartuig geleiden zouden,
als mede , dat wy Theyn in bezetting

wilden nemen , om het van allen ovcrlalt

te bcvryden.

Men ilont aan den prins dit verzoek
toe , en men gaf hem verzekering , dat

eenige "Enropiaanen hem komen athaa-

len , en zeker na 't kafteel Rotterdam
geleiden zouden j van al het welke be-

hoorlyke kennis aan de koningen van
Boni , Loeboe , Crain Jganonja , en Jroe
hela , tot hun volkomen genoegen ge-
geven wiert.

Tegen den avond quam hier een ruiter

met een brief, aan Capitein Steenbergen^

met laft van den Heer Landvoogt , om
verdagt te zyn, aangezien den -punsjroe •

Palacka zyn verzoek , om door eenige

foldaaten afgehaalt te worden , was toe-

gcftaan , dat 'er een troep van 5Ö man,
onder i fergcant en 1 korporaals hem
diende toegezonden te worden , van welke
ook eenige voor een korten tyd zouden
dienen , om Goa en Theyn te bezetten.

Daar na Metmen Jroe Palacka door den
tolk Brugman vraagen , wanneer hy zou

buiten komen j doch de koning van Goa
dede zeggen , dat hy zelf morgen met
zynen broeder mede na 't kafteel gaan,

en hem geleide zoude ; doch de tolk

had Jroe Palacka zelf niet konnen fpre-

ken , vermits hy heel agter in de ftadt

woonde. Ook liet de koning van Goa
verder zeggen , dat hy nog nietwift, op

wat uur, en of hy te water, dan te lan-

de, komen zoude.

Den p'*'=" Augufti , 's morgens ten p Aroe Pa-

uuren
,
quamenzy ons aandienen , datdelacka

koning van Goa , en de prins van Palacka ,
'^"""^ ^°'

gereed ftonden, om aanftonts buiten le°°^
°^"'

komen.
Daar op zont Capitein Steenbergen den

troep, tot geleide van de prins gefchikt,

en men zag hen aanftonts daar na mee
hun hofftoet de Bonize poort uit , en

langs den hoogen weg over Maritjaja na

't kafteel trekken. Hun ftoet was wel

i6oo zielen fterk, en dit overkomen van

den prins duurde, eer alles in ordre was,

tot 's avonds ten f uuren. Ook wilden

de princen van 't gevolg des konings van

Goa, en Jroe Palacka^ 'm 'teerlt hunne

kriften niet overgeven , dat zy daar na

egter alle aan den Landvoogt deden, die

hen dezelve toen wedergaf.
De

k
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i7ii ^^ fergeant Cornelis van Ooftcn was

met 24 man in Goa gerrokken, waar op

zy door Crain Bontofunggo 'm Goa , en een

korporaal met 6 man in Theyn geUgt

wierden , om daar ontrent alles goede

ordre te ftcllen.

Die van Boni begonnen , zoo ras de

koning van Goa, en de prins , voor by

onzeFagger getrokken waren, niet wei-

nig met hunne Hafagaayen te Tsjakalile

,

en te fchermutzeeren , 't geen deze twee

vorllen zeer mishaagde , aangezien deze

prins zich aan de E. Maatfchappy , maar

geenzins aan die van Boni , overgaf.

Hy liet hier af ten eerften kennis aan
» Capitein Steenbergen geven , met verzoek

,

dat dit mogt geltuit worden , gelyk die

Heer dat ook aanilonts dede beletten.

Zaaleen Den lo''^" ging Capitein Steenbergen

toen met de MefTrs van der Stel en tiappon na
voorge-

jjg verblyfplaats des konings van Boni,

om zekeren lall by zyn Hoogheid uit te

voeren.

Crain Bontofonggo verzogt ook eenig

volk tot zyn geleide , aangezien hy ge-

genegen was, morgen mede in 't kaileel

• Rotterdam te komen j maar alzoo die

Heer ondertulTchen onpaflelyk wiert, liet

hy het zelve op den 11''"' zeer beleeft

af weten.

Den I i"!*" dito vertrokken de Gecom-
mitteerden, van der Stel ^ cnHappun^ na

dat zy hunnen laft uitgevoert hadden

}

doch Crain Bontofonggo liet weten , dat

de Boegineezen een vaartuig , hem toe-

behoorende, en van het eiland Sumbawa
komende, aangehouden hadden, 't welk
hy verzogt dat ontHagen mogt worden,
gelyk ten eerllen gefchiede. Ook viel

'er toen niets verder van belang voor.

Den 1 9**^" dito ging de koning van Goa,
met eenige Grooten , voorby onze Pag-
ger na 't kafteel , op welken tyd ook de

verbonden vernieuwt , en alles 't geen

nog noodigwas, volkomen tuflchen haar

Hoogheden , en den Heer Landvoogt

,

met alle de Bondgenooten
,

gefloten,

waar op Capitein Steenbergen nog dien

'tLeeer
''^^^^^^ avond gelaft wiert ordre te geven,

1 fchcid. dat het leger opbreken en fcheiden zou

,

gelyk op Woensdag den io'*«" Augufti

de te ruggetogt na Oedjong Pandan daar

op gevolg is, zynde onze troepen 's mor-
gens ten 8 uuren , alzoo zy met het aan-

breken van den dag opgebroken waren

,

al in die vefting gekomen.
Men zeot dat aan de Macaflaaren by

't maaken van deze vrede opgelegt is

,

I. jllle de leenlanden tveer te geven.

II. ^lle de geroofde cieraaden van de kroon

van tsoni weer uit te keeren. Dat ge-
fchiet is.

III. Ecnige Chineezen , die veel voetangels

gemaakt hadden ^ ons in handen te geven.

IV. Gezanten na Batavia ti ienden , om 1701.

vergiffenis van haar Edclheden te verzoe-

ken
-, die den Heer Erberveld kort 'er na

g'.'volgt zyn.

V. Goa 's muuren te Jlegten.

Naderhand is de koning van Goa op_.
den i-i"' üftüber weder met zyn twee^fig J^^
vrouwen , met Crain iiontofonggo , en meer Goa ver-

andere Grooten in 't fort gewcell , daarwelkomt

zy op een vet fchaap ( het grootfte , waar '^^" ^'^^^

op men de koningen van Boni en Goa
, i^l^i-

by hun komft m 't kalteel , ont haaien voegt,

kan , alzoo zy zeer daar op gezet zyn

)

zeer heerlyk onthaalt wierden, -te meer,
dewyl dit de eerlle maal was, dat zyden
nieuwen Heer Landvoogt quamen begroe-
ten. Ookfprak men te dier tyd overhec
gedoente van Crai» Bonterambo

( Crain
beteekent een prins, en ook eenprinces)
en dat van haaren man, den koning van
Coeti tegen den koning vanPafir, alzoo
beide deze vorften van Borneo onder den
koning van Goa ftonden j doch die zaak
was van een langer adem , en de zelve
heeft naderhand nog veel moejclykheden
gegeven.

De koning van Boni was den }^«n

Oftober van zyn wonde nog niet gene=
zen j doch de opperwondheeler , Mr.
Bombergen , had 'er nu moed op j hoewel
deze vorft zeer ongemakkelyk te behan-
delen was , waar toe zyne fwaarlyvigheid
zeer veel dede.

Ondertuflchen was de oude Landvoogt siegte

alhier , de Heer Erhcrveld , na dat dankbsat-

alles tot ftilte geraakt was , op den 7<*«" ^^^^ ^'^^'^

September n,i Batavia vertrokken j diey^„^p^,^^oll

den Heer van "Tholl in dien bekommerly-aan de
ken tyd zeer veel dienft gedaan had Heer Er-

( want anders kon hy , dewvl zyn tvd
^^^"'^^^

uit, en hy vervangen was, maar na Ba-
tavia vertrokken hebben , alzoo nu alles

voor rekening van de Heer van Tholl liep)

doch zyn Ed. beloonde dien Heer die

ganfch niet wel , met ten eerllen na Ba-
tavia tot zynen lafte ( zoo men my berigt
heett) te fchryven, dat hy daar alles had
laaten vervallen , en dat hy , daar nu nieu-
welings gekomen , al den hi\ , van
't vervallene te vernieuwen , zou moeten
dragen.

Haar Edelhedcn , die niet begeeren,
dat men op de buitenlandvoogdyen eenige •

onnoodige onkoltendoen zal, namen dit

juill zoo breed niet op , als de Heer van
Tholl wel had gemeint, bchalven dat zy
wel willen , dat de Heer Erberveld^ buiten

haaren uitdrukkelyken laft, niet bevoegt
w;is eenige onkoften van belang te maa-
ken j en daarom verwcerdigde de Heer
Erberveld zich niet eens , om zich daar

over by haar Edelheden te verantwoor-
den.

Men zeide in dezen tyd ook , dat 'er

een
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1711. een geheel andere pot te vuur, en dat de

.,.
' '

' koiiine van Boni , die doch niet rullen
Nieuwe I

vreeze '^°" » V^" voornemen was , om weer

der onzen nieuwe voorilellen en eiflchen wegens de
Yoor den larjden van Lange Lange , Bontopanno

,

koning

van Boni.

Batte Poeteh, enz. te doen ; maar dat,.„
hy voor cerft beft keurde , zoo lang te

wagten, totdat hy op zyn la.ufte fchiy-

vens aan haar Edelheden antwoord zou
bekomen hebben.

AGTSTE HOOFDSTUK.
WOnderlyk voorval in ^t jaar 171 1. met eenige Saleyereezen, De Heer van Tholl

xy\t overleden. Door de Heer Sipmun ah Gezaghebber, en 171 3. als Land-
voogt vervam^en. Fcrdere zaakt-i van Aroe l-'alacka. En van Radja Tambora.
De heer Sipman befchrevcn. De -veroverii.gen van de Heer Speelman len grooten deele

•verwiiarlooft . Zeldzaam voorval onder den Heer Dubbeldekop. Die den koning van
Boni t'-'eftaat die van ( ïoa aan te tallen. IVat Vr by aanflelling des niewwen konings van

Goa 1694. enz. gcvolgt is. De koning van Boni palmde ook veel landen in. Vertoo-

ning dat men te veel land aan den koning van Goa afgejlaan , en wie daar toe aanleiding

gegeven heeft. Men moet de Xl aca(h,iren Jlreng bejliercn. Onvoorzigtige befchuldiging

/ van den koning van Bima, die bleek onfchnl.ig te zyn. De Heer vanThyc herfielt deze

I

zaak. Radja Palacka fielt eene van zyne bywyven tot koningin van Soping aan. Lyfl
der Heeren Landvoogden van MacaOar. Opperkooplieuen bier. Capiteins. Fiscaals.

Sjahbandaars. Winkeliers. Soldy - boekhouders. Geheimfchryvers -y^?» Macaflar.

Hoofden van Bima.

Wonder-
lyk voor-

val in 't

jaar 1711.

met eeni-

ge Saleye-

reeien.

IN
't jaar 171 1. den i*^'" Maart, viel

'er een zeer droevige zaak in 't kafteel

Rotterdam voor. Eenige lieden van

'teiland Saleyer over eenigen tyd na den

koning van Boni gevlugt , en door de E.

Maatfchappy van dezen vorft geëifcht

zynde , om ze als wcgloopers aan de Heer
Landvoogt over te geven , wierden de

zelve 40 in getal op zekeren dag door

dezen koning aan dien Heer gezonden.

Zy quamen onder 't opzigt van een

zeer oud man in devefting, waar op Ca-

pitein Steenbergen hen, volgens gewoon-

te, hunne krillcn afcifchte j 't welk zy

niet gewoon , of wel voor iet quaads

bevrecft zyndc , had die oude man , al

ftampvoetende, zyn kris uitgerukt , in

de grond gedoken , en de zelve 'er weer

uitgehaalt •, waar op alle de anderen ten

eerften amok fpeclden , en yder op zulk

eenen , dien zy maar met hun geweer be-

gaan konden, aanvielen, onder welken zy

toen ook Capitein Steenbergen , en meer
anderen , doodelyk gewond hadden

,

zynde het duizend tegen een , dat de

Heer van 1'holl niet mede onder de voet

geftooten was. De meelte van deze

wegloopers wierden met de kolven der

fnaphaanen doodgedagen , doch eenige

wierden egter gevangen bekomen ; ook
•waren 'er 7 of 8 Europiaanen dood ge-

bleven.

Zy hadden Capitein Steenbergen zoo wel
geraakt , dat hy J

dagen daar na quam
te fterven ; en d" Capitein Lieutenunt
Steenhüf volgde in zyn plaats.

Hy wicrt na zvn dood van onvoorzig-
ti.v^heid , in 't afeiflchcn der kriflcn , als

of dat geen manier meer was , belchul-

digt , en dus al de fchuld van dit onge-
val op den dooden gefchoven , daar

't immers in 't geval wan Aroe Palacka by
zyn overkomll gebleken is , dat 't over-
geven der kriflen wel ter degen de ge-

woonte tot nu toe is.

In 'cjaar 1711. den 7<^'" Juni quam dcj^ „
Heer van Tholl hier te overlyden , "waarvj„jho"
op de Heer Hartenberg hec gezag tot den in 't jaar
pdeu 0(5tober waarnam j doch in de maand '7 '^

van September hoorde men op Batavia
,
j"^"^^"^

dat de Ryksgrooten van Goa hunnen ko-
ning op eigen gez,ag afgezet , en den ko-
ning van Tello tot hunnen koning hadden
aangeftelt, twee quaade zaaken , tot geen
van welke zy de allerminlle niagt had-
den , veel min om dit buiten kennis van
de regeering van Macaflar te doen.

Men Ichreef dit aan haar Edelheden , Door den

die daar tegen in het toekomende de^'^^'^'.P'

noodige ordre itclden , na dat de Heercezae-
Joannes Philippus Sipman, gewezen tweede hebber

,

in Amboina , op den 9'''° üótobcr de en 1713.

Landvoogdy van Macaflar , en 't gezag "'^ ^*"*';

van den Heer Hartenberg overgenomen vcrvain

had. Hy was van dien tyd af maar Ge- gen.

zaghebber j doch wicrt in 't jaar 171 3.

Landvoogd.
De prms Aroe Palacka zat in 't jaar

1713. nog in de velling Rorter-iam ge- Verdere

vangen} en, zoo het den naam had, on- naken

der onze belchcrming, maar ondertuffchen v^" ^°^
mogt hy 'er niet uitgaan, alzoo men dan

weer voor nieuwe moeite vreesde , ver-

mits hy niet genegen was, zich voor als

nog aan den koning zynen vader over te

geven j maar den 13'^=" Auguili kregen

wy de tyding op Batavia , da: hy , diC

leven moede , uit de veiling gevlugt,
en
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1713- en genegen was zich op nieuw tegen den

koning zynen vader in poftuur te Hellen.

Hoe dit nu afgcloopen is , kan ik niet

zeggen, alzoo ik zedert geenbeiigt meer

over dit ftuk bekomen heb.

Den 2^'^en Augullus was 'er op Bima
En van weer eenige beroerte door beftel van den
Radja koning van Tambora gewecft , diefchoon

jj
" hy over zyne bevoorens aangcregte moord
van de koningin van Dompo op Bima,
en over zyn itout optrekken met 1000

mannen tegen ons volk , zoo lang aan de

Kaap gevangen gezeten had (gelyk ik

hem daar in 't jaar I70f . op de wooning
van de Heer Land\oogt van der Stel in

Hottentots Holland met zyn vrouw ge-

zien , en gefproken heb ) nu nog niet

ruften kon , en zich dus nu weder in

nieuwe moejclykheden ingewikkelt had.

Hy had bevoorens getragt, om den ko-

ring van Dompo zelf te vermoorden,

doch, dien niet vindende, zich aan zyne

: gemaalin gewroken , en zyn voornemen
was toen zich meeller van Bima, Dompo,

* en van de drie overige ryken op 'teiland

Sumbawa te maaken , dat hem mislukte.

Hy was uit zyne gcvankenis aan de kaap

door de Heer Joban van Hoorn pas ver-

loft, en op Batavia gekomen j en wiert

in 't jaar 171?. om zyne nieuw verwekte

beroerte op Bima, door zyn fcl^ryven en

woelen , weer na de Kaap na zyn oude

gevankenis, daar hy nu wel blyven zal,

gezonden.

De Heer ^^^^ 'er nu verder by de regeering van

Sipman de WecY Sipman (die in 't jaar 1711. hier

befchre- nog regeerde) voorgevallen zy , ismyon-
^'^"' bekent, dan dat ik alleen tot lof van dien

Heer zeggen moet , dat ik de eere heb-

be , om zyn Ed. voor een wakker en

braaf Beftierder , en voor een zeer be •

leeft , minnclyk , en gulhertig Heer te

kennen , zoo dat ik vaft Helle , dat Macafïïjr

onder zyn beftier zedert gelukkig gevveeft,

gelyk 't geen geringe blyk 'er af is , dat

zyn Ed. in 't jaar 1711. daar nog zynde.

Buitengemeen Raad van Indien geworden
en 1713. vervangen is door de Heer ^0-

han Frcaerik Uobius ,
gewezen veldheer op

Java , doch laatft Geheimfchryver van

haar Edelheden.

Nu zoude ik van deze ftoffe wel konnen

aficheiden > maar moet hier nog iets by-

voegen, 't geen ik oordcele voornamelyk
tot de zaaken van Macaflar te behooren.

De vero- Dat de Ed. Heer Speelman door zyn
veringen heerlyke verovering van Macaflar een
van de grooten ftecn van 't herte der E. Maat-

Speeim.n
'"'^^appy gdigt, en haar ontrent Amboi-

ten groo- "^ > en de verdere groote Ooft
,

( waar
ten deele door men Celèbes , Amboina , Banda

,

1"T^' ^" ^''' Molukze eilanden verftaatj zeer

geruft geftclt heeft , is reets bevoorens in

'tbreede vertoont ; maar wat heeft het

ons veel konnen helpen., dat wy op Ma-

III. Deel.

looa.

caftar veele landen daar by bekomen heb-
ben , en door 't ftorten van zoo veel bloed
meefters daar af geworden zyn, vermits

men daar na , door 't plegen van deze en
gene onvoorzigtigheden , en op ver-

icheide quaade berigten van baatzoekende
lieden aan haar Edelheden , van tyd tot

tyd zoo veel landen aan deze kleingemaak-
te, en zoo deftig gekortwiekte koningen
weder gegeven heett ( onder voorgeven

,

dat het maar kleine ftukskens land waren,
die deze koningen van haar Edelheden
vcrzogten, maar dat zulke Landvoogden
wel beter wiftcn , en daar zy gewigtige
redenen toe hadden , om egter andere

getuigenis daar af te geven ) dat de Heer
Speelman , zoo zyn Ed. eens weder opzien

mogt , naauwelyks eenig oveifchot van

die groote en menigvuldige landeryen,

by zyn Ed. zoo dapper verovert , meer
vinden zou, alzoo deze koningen, vol-

gens hunne liftige gewoonte, 'teenevoor

en 't andere na hier weer ingepalmt heb-

ben , ftellende dit hun verzoek dan by
haar Edelheden zeer gering voor , na dat

zy zulk een Landvoogt voor af door ge-

fchenken, in der ftilte , hadden weten
op hun zyde te krygen, om een gunftig

berigt aan haar Edelheden te geven, op
welk berigt egter deze landen ( zoo my
van aldaar zeer kondige lieden berigt is)

van haar Edelheden noit aan die konin-

gen gegeven zouden zyn, indien zy een

nette kaart van Celèbes (gelyk dat be-

hoorde) in haaren Raad gehad hadden,

dewyl zy dan te grooten ondcrfcheid

tuftchen 'tvoorüel, en de grootheid van

zulken ftuk lands , dat verzogt wiert,

ontdekt zouden hebben.

Zeker Heer, die lange jaaren op M.a-

caflar gelegen , en alle die zaaken zelfs

bygevvoont heeft , heeft 'er my een net

berigt van gegeven , 't geen ik , zoo als

'tmy opgegeven is, hier by voege.

Een van de eerfte Heeren , die
^^^^jeldzzim

over veel aanvegting (zoo die Heer zegt) voorval

geleden heeft , is de Heer DiMeüle/cop ondadca

peweeft neer

Hy wicrt door den koning van Boni,^^,)

of door Radja Palacka , fterk aangezogt

,

niet alleen om zekere landen weder te

hebben ; maar verzogt ook verlof van op

dievanGoa los te mogen gaan. Om zyn

oogwit te bereiken, bood zyn Hoog_heid

hem zeer veel fraajegefchenken van j'pud

aan, en zelfs ook een goud Pinangbekken

met zyn toebehooren.

Hy fchreef hier een brief over aan de'
Heer Harthouwer , terwyl hy nog ontrent

Pannakoke dreef , die hem daar op een

twyfFelagtig antwoord gaf , daar alleen

byvoegende , dat hy die koningen ,
geduu-

rende -zyne regeerii-.g., altydin een e-.entvigt

gehouden , en zich daar luel by bevonden

had.

F f Daar
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Die den
koning

van Boni

toelhat

dien van

Goa aan

te taften.

IS,

om

Wat 'er

by aan-

(teUing

des nieu-

wen ko-

rings van

6031694.
enz. ge-

volgt is.

De ko-

ning van

Boni
palmde
ook veel

lalden in.

Daar op gaf egter ócHeer Dubbeldekop

(wetende up wat grond hy dat dede) aan

den koning van Boni verlof, om den ko-

ning van Goa aan re taften ; doch zoo

las de Heer Dubkldekup wel overwoog,
wat hy gedaan liad , was hy daar over

zeer verlegen ,
ging boven na zyn kamer,

en IS van groote droel-heid kort daar na

dit bellorven.

Op dit gegeven verlof tafte de koning

van Boni dien van Goa in 't |aar 1677.

aan ,. dat haar Edelhcden egter quaad

keurden , fchoon 't goed in zich zelven

wa,s , dreef hem tiit Goa ,
gelyk hy 'er

ook tot 't jaar 1694 "it gebleven

voonende in een dorp aan Itraiid ,

dat hy zyn leven in Goa voor de Boniërs

niet zeker hielt ; weshalven zyn Hoog-
heid ook eenigen tyd zyn verblyf in

't kafteel Rotterdam gehouden heeft , en

naderhand na Batavia vertrokken, endaar

overleden is.

Zyn vervanger woonde , na dat hy in

't jaar 1694. met Radja Boni vercenigt

was, eerft aan ftrand, en daar na geruft

weer in Goa, 't geen, met zyn wal van

klei en doornen , de gedaante van een

ftadt hebben wil.

Deze koning van Goa nu begon in

't jaar 1 694. de ftadt Goa heimelyk te

verfterken , waar tegen de koning van

Boni mede verlof verzogt , om Bontu-

walac te verfterken , en daar een wal om
te haaien, 't geen hem de Heer vanThjC
afraadde, doch dar hy zeide te zullen na-

laiiten , als de koning van Goa dat mede
naliet, en 't gemaakre afbrak. Ditwiert

dierhalven door Gevolmagtigden onder-

2ogt, en waar bevonden, aizoo 'er wel
II of 11 vaftigheden ongemaakt waven,
waar na men dan 't zelve aan den koning
van Boni in opzigt van Bontuwalac toe-

ilont, in zoo verre, dat hy ook 't open
veld met een affnyding verdeelen mogt.
Na de dood van Dain Tabalille heeft

de koning van Boni ook Bonteyn, en veel

landen daar onder bchoorende, bchalven

meer andere , van haar Edelheden ver-

zogt, en die niet alleen verkregen > maar
ging ook van tyd tot tyd voort, ommeer
andere landen allenskcns in te palmen >

dat haar Edelheden nog wel eens zal

konnen berouwen
Bevüorcns is reets gezegt, dat de ko-

ning van Boni de magtigite der twee op-

perlte koningen op Celèbes, of op Ma-
caiTar is, die, hoe groot en ontzagche-

lyk hy ook zv , op zich zelven aange-

merkt van een zeer gering vei mogen zyn
zou, indien de E Maatfchappy de hand
maar van hem aftrok , en hem dryven
liec; want dan zouden de meelle konin-
gen, die hem om 't gezag der E. Maat-
iichappv nog aanl.angen , aanltonts tot

den kouin^ van Goa overgaan, en hem

alleen laaten zitten , daar hem alle deze
volkeren nu met veel fchrik na de oogen
zien.

Hier uit kan men dan zeer wel bezef-

fen , dat , gelyk men aan de eene zyde
voor alle de andere koningen hier niets

te vreezen heeft , zoo lang de E. Maat-
fchappy hem maar aan haar fnoer houd
(dat zyn eigen belang hem mede raad)

het aan de andere zyde nogtans zeer noo-
dig is tuflchen deze twee opperkoningen
zoodanigen evenwigt te houden , dat

men vci zekert zy, dat 'er, uit een al te

groote vriendfchap der zelven , geen
quaade of gevaarlyke gevolgen voor haar

konnen voortkomen ; te meer, om dat

men van tyd tot tyd aan de liftige ko-

ningen van Goa reets niet alleen de vefting

Pannakoke , zoo dapper van de onzen
ingenomen, maar ook veel fchoone lan-

den afgeftaan heelt. f

Hier roe is wel de eerfte grond (zoo
men my berigt heeft) door de Heer
Franfois Prins gclegt , een Heer , aan

wien men (fchooii hy anders de befte

man des werelds ware) zulk eendierbaare

Landvoogdy , en van zoo veel uitzigt,

als die van Macaflar, noit moeft toever-

trouvvt hebben, alleen om dat hy van de

RoomfcheGodsdienft, en waar door hy
in ftaat was, om ons daar veel nadeel te

doen , behalven dat dit tegen de grond

regering van ons land vlak a;mliep, alzoo

wy ons noit van t jok van Spaanjen vry-

gevogten hebben , om weer op nieuw
Faapze overheden in ons eigene landen,

met zooveel gevaar als hier, aan te ftel-

len. Een zaak , daar immers in opzigc

van 't wereldlyke, en nogmeer inopzigc

van 't kerkelyke , op behoorde gelet tq

zyn , en dat op geen andere plaats met
meer gevaar , dan hier , kon verwaar-

looft worden > en over welke een Papift:

zelfzal moeten bekennen, dat ik daarom
gelyk hier in heb , om dat men in de

landen , daar zy meefter zyn , geen an-

dere Overheden, dan van hunnen Gods-
dienft (gelyk ook redelyk is) vinden zal:

want alzoo zeldzaam als 't luiden zou een

Landvoogt van den Hervormden Gods*
dien ft tot Romen te hebben, alzoo mis-

zelyk heeft het op Macallar geluid, een

Paaps Landvoogt over die van den Her-
vormden Godsdicnlt te gedogen

Die Heer nu heelt eerft in 'tjaariöpi.

den Heer Dirk de haas, hier in Juni als

CommifTaris , ot Gevolmagtigde van haar

Edelheden, aangierende, den bequaam-

ften Heer, dien i:^ oir gckent heb, om
gewigte zaaken met de uiterlte omzig-

tigheid te behandelen , weten te bewe-
gen , om by haar Edelheden door zyne

voorfpraak te bezorgen , dat zekefc

landiireek, Sodianggenaamt, en als maar

een kkia Itukje iands voorgedragen,
aan

Vettoo-"

ning dat

meii te

veel land

aan den
koning

van Goa
afgedaan,

en wie
daar toe

aanlei-

ding ge-

geven

heeft.
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Men
moet
Mac^s
fajren

aan den koning vanGoa Czoo ik meine)
weder afgeftaan , en gefchonken mogt
worden

Hier in heeft de Heer de Haas geen

fchuld gehad , om dat met reden voor-

onderftelt wiert , dat de Heer Voor-
zitter Prins , die daar zeer landkundig
was, hem zoo moetwillens niet zou mis-

leid hebben
, gelyk nogtans in dit (tuk

gclchied is , alzoo Capitein Steenbergen

als fergeant opMaros, daar dit landlchap

aangrenrt , lang gelegen hebbende , te

dier tyd hiervan een geheel ander berigt

na waarheid aan de Heer de Haas geven

,

en aan zyn Ed. vertoonen wilde, dat dit

niet een klein brokje (gelyk de Heer
Prins voorgaf) maar een iluk lands wel

van 40 mylen in zynen omtrek wasj

maar de Heer Prins , die dit mede zoo

wel, als de fergeant, wilt, gaf hem ccn

wakkere graauw, en zei, dat hem daar

niet na gevraagt wiert , waar mede hy
vertrekken en fwygen moeit.

Op dit verdigt berigt van den Heer
Prins wiert, op voorlpraak van den Ed.

Heer de Haas^ dit brokje lands aan den

koning, eerlt voor een gedeelte, en na-

derhand geheel, gegeven.

Na dien tyd hebben zy weer om 'tei-

land Cadjang , en meer andere landen,

langs de wal van Celébes gelegen , ver-

zegt , die hen al mede op zulke lofle

tronden toegedaan zyn , al het welke de

,. Maatlchappy (zoo my die voorige

landkundige Heer berigt heeft) nog
wel eens zeer zou konnen berouwen.

Radja Palacka zelf heeft in zyn leven

^^ menigmaal over ons, niet , om dat wy
. al te Itreng , maar om dat wy over de

inlanders veel te zagt en te barmhertig

flieren.

flreng bc- ^a,en geklaagt, willende (gelyk veel

goede Staatkundigen met hem itaande

houden) datmcndeMacalTaaren, Javaa-

nen, en verdere Oolterlingen, zal men
deeg van hen hebben, itreng regeeren,

en nergens in ontzien moet , dewyl zy

daar aanltonts te llout op worden , bc-

halven dat zy die ftrengheid van jongs af

gewoon zyn.

Dezcvorft, het volk van zyn land al-

lerbelt kennende, gaf daarvan eendoor-

flaande proeve ten tyde van de Heer
Hartfink , wanneer hy den Ryksbeftier-

der van Soping, over een fpytigantwoort
aan hem gegeven , om anderen af te

fchrikken, de lippen affnyden liet, dat
my cgter al vry wreed, aan een man van
die rang, voorkomt.
Ten tyde van de Heer Prins viel ook

de zaak van den koning van Tambora,
over de moord der koninginne van Dom-
po, voor.

Men had aan de Heer Pw/s een zeer

quaad berigt van deze zaak gegeven

Onvoor-
iigtige

bclcliiild;-

ging Vin ^'^^^ ^P liy ^^ Vergadering der Lands-

giooten, enBondgenootcn, zamen roe- ^en tn-
pendede, belchuldigende, opeenvalfch ning^n
verleent bciigt (dat daar na bleek) den Bima,
onichuidigen koning van Bima in dien
vollen Raad, en hem als een, die deze
moord bedreven had , voordragende.

Daar op gingen de Landsgrooten (aan
welke de E. Maatfchappy op de voorflag
van den Heer Landvoogt ot Prefident
van MacalTar tocltaat, hun eigen misdaa-
digen volgens de Landswetten te rech-
ten en te itrafFen ) met deze zaak voort

,

en vonniltcn dezen koning , om gekrill
te worden.
De Heer Prins nogtans van oordeel

zynde , dat men niet te voorbaai ig hier
mede voort moeit gaan , aangezien hy
nu nog twyfïelde , of die vorlt wel zoo
fchuldigwas, als volgens de ingekomene
berigten geleek , wilt de zaak zoo te
draajen , dat zy eenigen tyd uitgeltelt,
en dat hy , op nader beraading , na Ba-
tavia gebannen wiert.

Naderhand kreeg de Heer Prins , by .;. „^

.

een netter navorlbhing van den Sjahban- onfchiü-
Azxcjunius.) een veel netter berigt, waar dig te

by bleek, dat die koning onichuldig, ^y"-

en dat hy ontrent die ganfche zaak zeer
quaadaardig belogen enaangekJaagtwasj
waar op de Heer Prins het vonnis, over
dezen koning reets geveld , verandert
wilde hebben.

Dit wilde de koning van Boni geen-
zins tocitaan, zeggende, dat hy (Land-
voogt Prins) hem zelf als fchuldig aan-
geklaagt, en dat zy, Grooten, daarop
een vonnis , met die aanklagt overeen-
komende , over den koning van Bima
geveld hadden , zonder dat de wetten
van 't hnd , die hy ( Heer Landvoogt

)

voor at kende , daar in, eenigc verdere
verandering konden lyden j en dat uit »
kragte van dien zyn bannifl'ement voort-
gang hebben moeit j maar dat hy

, ge-
negen zynde hem dienlt te doen, wel by
een brief aan haar Edelheden verzoeken
kon, dat hy van dit vonnis ontheft moge
worden, temeer, alzoo men berigt van
zyn onlchuld , doch te laat , bekomen
had.

De Heer Prins , wel ziende , dat hy
dit niet doen kon , zonder zich zelven
een fnede in 'taangezigt te geven, alzoo
dan zyn valfche aanklagt op een valfch

ingekomen berigt mede voor 't oog van
haar Edei heden komen moeit , wilde
géenzins toeitaan, om dit vonnis te laa-

ten uitvoeren j doch quam ondcrtulTchen
te Iterven.

De koning van Boni , zeer misnoegt
over het ilutten van de uitvoering van
dit vonnis, lerwyldezc koning van iiima
nog gevangen zat, trok daar op ten ecr-

Iten landwaard in, wierf veel volks, en
"

maakte op Macaflar zoo grooten bewe-
F f z ging,
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De Heer
vaiiThye
herftelt

deze

zaak.

Radja Pa-

lacka ftelt

eene van

zyne by-

wyven
tot konin-

gin van

Soping

aan.

ging, dat haar Edellieden op dit gerugt,

na Batavia overgewaaid ,
goedvonden den

Heer Hartfink aan te zoeken , om weer
derwaarts (gelyk hy cindelyk aannam)

als Landvoogt te gaan.

Wy hebben bevoorens reets getoont,

dat die Heer op Batavia in 't jaar lópf.

geftorven , en dat de Heer van 'Thyc toen

hier als Landvoogt gekomen is.

Deze Heer, bevindende, dat de ko-

ning van Falacka , volgens de behande-

ling dezer zaak na de wetten van zyn

land, volflagen gelyk had, bezorgde dat

het bannifl'cment van den koning van

Bima na Batavia voortging > hoewel 'er

te gelyk zorg gedragen was , om hem
metter tyd weder in zyn ryk ledoen ko-

men i doch die vorft quam in de gevan-

kenis van hartzeer te Iterven.

Daar op (\\.\7im Radja Palacka in 't jaar

lóyó. mede te oveilyden , het ryk van

Boni aan zynen neve overlaatende, doch
voor zyn dood had hy in 't ryk van So-

ping een van zyne bywyven, voor welke
hy groote agting had, als koningin, in

weerwil van den koning van Goa , aan-

gellelt.

Na Radja Palacka''s dood fielden die

van Soping , op den koning van Goa
fteunende , een andere koningin aan,

waar over de afgezette vorftin aan den
nieuwen koning van Boni , ten tyde als

hy zou aangellelt worden , quam klagen >

die daar op die van Soping wel twee of
drie maal na de reden van deze verande-

ring vraagen, en hen verzoeken liet, deze

vorilin weer in haar voorige plaats te

ftellen; maar vermits hy geduurig dwars
antwoord van hen kreeg, ftelde hy zich

in pofluur , om hen door de wapenen
daar toe te dwingen > gevende hier van

voor at aan de Heei Landvoogt van Thye

kennis, diens raad hy hier over ookver-
zogr j doch deze Heer raade hem dit

geheel af, duidelyke redenen door een
berigt van Capitein Wejfelburg gevende,
•waarom het voor zyn Hoogheid bell we-
zen zou weer af te trekken.

Hy volgde dezen goeden raad, nevens
alle de Bondgenooten , die gereed fton-

den om hem , op een bloote wenk , te

volgen i raaar het had veel beter geweeft

,

dat de Heer van 7hye dien koning' had
laaten begaan, om den koning van Goa
wat kleiner en ootmoediger te maaken.
Na de Heer van Thye is de Vicex Beer-

«/«/t gekomen , die zich, fchoon een jong
Landvoogt , met zeer veel omzigtig-
heid in die netelige zaak van Jroe Tcko

zoodanig gedragen heeft , dat de won-
derlyke dubbelzinnige bevelen van haar
Edelheden , die (gelyk wel meer voor-
gevallen is) doorgaans met eenen (lag

om den arm opgeftelt , en , zoo 't quaa-

lyk uitviel , zoo gefchikt waren , dat

men hem daar van de fchuld zou hebben
konnen geven, geenzins hebben konnen
voldoen aan de verwagting, diemen 'er

van had, om dat hetquaade, in de zaak

van ^ro^ Teko opgclloten leggende, met
goed beleid door dezen Heer afgefneden

,

en de geheelc toeleg van dezen en genen
daar door verydelt wiert.

Wy zouden nog veel andere zaaken,
het beftier , en 't voorgevallene op Ma-
caflar raakende , konnen zeggen , die

mogelyk aan zommigen al vry wonder-
lyk zouden voorkomen , maar wy moe-
ten , om veel redenen niet alles openbaa-
ren , alzoo ik my , 2,00 veel 't mogelyk
is , voor alle fcherpheden , en zaaken

,

die maar eenige , aanltoot aan yemant
konnen gevtn, zoeke te wagten j hoe-
wel 'er zekere gevallen zyn , die my daar

toe gcperll hebben, om was 't mogelyk,
in 't toekomende, by die gene, aan welke
dit ftaal, en die 't dik wils zoo niet weten
gelegen te zyn , te bewerken , dat deze
en gene misllagcn mogten verbetert, en
de quaade zaaken herltelt worden.

Ook is het zeker, dat men nadien tyd

zeer klaar ontdekt heeft, dat die groote

roegeventheid van haar Edelheden ( zoo
geloove uit goede inzigten , om alles

hier in ruft te houden ) in zoo veel lan-

den aan de koningen van Goa en Boni
af te ftaan , enkelyk maar gedient heeft

om hen , en veel andere Macadaarzc
Grooten, ten uiterften ftout , ondank-

baar, en baldaadig te maaken , 't geen

ik oordeel dat noit zou gefchied zyn,

zoo men in de voorige tyden den teugel

wat ftrakker gehouden , en hen zoo veel

niet ingewilligt had.

LYST



L Y S T der Heeren Z^«Ji;öo^J<f;z van MacafTar,
en de verdere Opperhoofden hkh,.,.,.,,,,^

- - - - ^•-- T .-van

^ll^^^^^
N. 'üaM Fliet , Koopman.

Land- Jo/jan van Suydwyk., Opperkoopman.
voogden Evert Janszoo» Bttys. _ - - -

van ^^^- ji;ralMim Ferfpreet oC Joban de Barra j
" ^^'

die 'tontviugt na Datayia. -^ -^—
Na de verovering van Macaflar in 't jaar i6<Jp.

door den Heer Speelman.

Johan van Opyncn.^ Onderkoopman." -

Maxmiliaan de-JoNg, Voorxitten - - -

David Harthouwer ., als boven. -•

Wybrand Dubbeldckop
.f

als boven.

Paulus de Bocq , Oppcrkoopnvan en Gezaghebber.

Jacob CopSf Voorzitter. -

Hy ftierf Buirengemeen Raad van Indien.

yldriaan van Dalen , Opperkoopman en Gezag-
hebber. - - - - - -

Willem Hartfmk^ Voorzitter. - r -.

Franfois Prins ^ als vooren. -Q^* '

Ifaac van Thye ^ Landvoogt.' '

"'-

Henrik CoUaart van Linden , Opperkoopman en

Gezaghebber. - - - - .

Mr. Cornelis Beernink, Landvoogt.

fVilkm de Roo., als vooren.- - -

Johan Jacob Erberveldf als vooren. - * J. ,-

Gerard van l'holl, als vooren. - -

Joannes Hartenberg., Opperl<jOopman en Gezag-
hebber van den 7 Juni ..----

""

Joannes Philippus Sïpman^ Gezaghebber. - -

- - Landvoogt.
Word Raad van Indien in- 'tjaar \-jï.z.-

Johan trederik Gobiusy Landvoogt. « - -

1Ö07. tot i<5oT

i6j8. vermoord.

l6ff.

tot i<j46;''''

16^4.

löj-f.

I6(ïp.
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Joanties Philippus Sipman , als vooren , en Ge-

zaghebber. - • - - -van ijiz.

Diderik va» Beerendncht , 0]p'pcTkoopm:in. - 171 3.

Johati Happon. .
- - - - - 171P.

Was die nog in 'tjaar 1714.

tot 171 5.

1715.

Capiteinen van Macaffar.

Capitems.A^. Cop. - - - -

Herman H^nszoon^ Lieutenant.

Nicolaas Pleun. - - - -

N. de Ruyter. - - -

Herman janszoon. - - -

Tot dat Emeritus wiert.

N. Suring , Capitein - Lieutenant.

Pieter Scipio, Lieutenant en Bevelhebber.

jfan Pieterszoon IFeJfelburg.

Henrik Collaart. - - -

iV. .y^ïV^, Capitein -Lieutenant.

Hier overleden den 20 Juni 17OP.
yacoh Steenbergen. - - -

johan Steenhof^ Capitein - Lieutenant.

Was nog Capitein in 't jaar 1724.

van



Z A A K E N. t3t

Winkeliers van MacajGfar , die ook Cajpers zyn.

Winke-
liers.

N. van Laar.

Joanncs Hackaart.

Andriei Werry.

Stierf toen hier.

Henrik van der Stel.

Hy was dit ook al eer.

Rutger Erkelens.

Abraham van den Anker.

George de l^os.

Jacob Roman.

van
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fS ^'G È nb E HOOFDSTUK.
•j ,-1

ZAAKEN VAN DEN GODSDIENST.

»S37.

Zyfake» van de Godsdienft op MacafTir. Ferfcheide Godsdienften op Celébes. De
Heidenfche. Z)^ Roomfche , in'tjaarif^j. al ingevoert. En i f^f. voortgezet.

Op Soping , fw'Sjanw. Ui Mohhamnic^aanfcbe. Gefprek van den Schryver met
Dain Matara. I>ie vieind^ dat die iiir-'tjaar lóof. Doch ^e. Schryver toont ^ dat ko-

ning BaBoe dfjze/vi' hier in 'tjaar if8o. ingevoc-t heeft. De Hervormde Godsdienft.

D. Berghuyfen liSyo. de (?er/?e rrcdiksint op Maciflar. D. van Beek in 'tjaar i6yz.

D. Crayvanger /w 169 1. D. de Wirte 1694. D.Hey i6p6. D. Hooglander 1702.

D. van den Bofch lyiz. D. Wernriey 1719. ylanmcrking over 'tleeren der Maleit-

fche Taal hier. Staat der MacaiTv.i'-ze Kerk. Reden -waarom bier de Kerk niet tal-

ryker is. D. Sngek van .Cjecf. Aiacajaarze Predikanten.

Zaaken A''"XP het eiland Ceiébes komen my

Gods*^
1 1 vierderki foorten van Godsdienlt

dienft op ^—^ voor , die 'er of van ouds ge-

Macaflar. weeft , of tegenwoordig nog bekent

de^Gods" ^^^^ ^y"» de Heidenfche, dcRoom-
dienften fche , de Mohhammedaanfche , en de
op Celé- Hervormde Godsdienft.
bes.

DE HEIDENSCHE
GODSDIENST.

. TT 7At de Heidenfche belangt , deze is

denich/'* '^ '^^ oudfte , en men vint hier en

daar in het gebergte nog overblyfzelen

daar van , welke ons doen zien , dat zy

in den grond , en in 't wezen der zaake

,

niets van den Heidenfchen Godsdienft der

Amboineczen , Ternataanen , Javaanen

,

en alle de Oofterfche volken daar om
ftreeks , verfchild ; de welke .in een aan-

bidding van den hemel , de .aarde , en

't heir des hemels (de algemecne Goden
van 't Heidendom) en in het cercn van

de beelden der zeive, of wel van andere

Afgoden, zelfs van boomen, enfteenen,

die zy in de oudfte tyden aanbaden , en

in een menigte van bygeloovigeplegtlyk-

heden beftaat , van de welke zy jegcn-

woordig nog vol zyn , en die zy , 't zy
MohhaiTsmedaanfch , 't zy van eenigen

anderen Godsdienft zynde, nog niet kon-

nen afleggen , en gewoon zyn open-

baar , daar zy konrten , en de nieefter

zyn , of in 'theinidyk , daar zy door

ecnige wetten en ftraffen , bepaalt zyn

,

te plegen.

DE ROOMSCHE
GODSDIiLNST.

De
Room-
fche.

DE Roomfche Godsdienft volgt in

oidre des ryd hier op , alzoo 'er

die wel <o of 40 jaaren voor de Mohham-
medaanfche bekent , hoewel daar van

zeer weinig belang geweeft is.

De Jefuit Petrus Maffeus teekent aan,j„ ,^-

dnt in 't jaar ifj/. , ten tyde van den 1537. al

Ternataanichen Portugeefchen Land-ingevóert

voogt , Jntoni Galvaan , eenige l'^'^en^^^^J54S-

van 't eiland Macaflar (Celébes, meindj^t'

^

hy, of het koninkryk van Macaflar) in

Ternate, op'tgerugt van de Godsdien-

ftigheid en Godvnigt van oezen Heer,
en op 't berigt van twee broeders , daar

-reets gedoopt , om voor veel anderen

j

di« zy mede bragten , den Doop te ver

zoeken.

Met hen wiert toen ook Franciscus

Caftrius (die daar reets eenigen tyd ge-

weeft was, naGctigan (dat ik niet ken-

nen , nog raaden kan ) te rug gezonden

,

die daar den koning , zyn broeders vrouw,

.

zoon , en veel andere Edelen , ten getale

van 1 50 , doopte , van waar hy toen na

't eiland Mindanao vertrokken is ; maar

als ik myne gedagten over dit geval uiten

zal, oordeele ik wel, dat dit lieden van

'teiland Celébes konnen geweelt zynj

maar dat zy eigentlyk onder den koning

van Ternate , en onder der Portugeezen

-Landvoogt Galvaan , geftaan hebben,

welke zaaken men onder die van Macaflar

niet verwarren moet, aangezien die van

een geheel anderen aard zyn , en tot de

Moluccos behooren.

In 't jaar if45'. quam vanMalakka een

Portugeefch koopman , Jntoni Payva ge-

naamt , op Macaflar , die , zoo de Jeiuit

Jarricus zegt , by den koning van Soepa

(dit zal Soping zyn) g' komen is , en Op So-

zichvan daar na het ryk Sion (Sjauw znlPf^S^^"

hy meenen) fo mylen van daar gelegen,

begeven heeft ; alwaar beide die konin-

gen door den yver van Payva gedoopt

zyn
,
gevende aan dien vorft van Soping

den naam van Louis ,
gelyk hy zyn ko-

ningin, en veel anderen aldaar, mede ge-

doopt heeft} doch den koning van Sjauw

heeft hy den naam van Jan gegeven.

Zy verzogten beide , dat Payva , in

hunnen naam , een verbond met den
ko-

1
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X54i-

Gefprek

van den
Schryver

met Dain
Maüra.

koning van Portugal maaken , en hen
Priefters zenden wilde.

Dewyl nu dirSjauw een eiland is, dat

onder den koning van Ternate behoort

,

word dit hier weder zeer quaalyk onder

de zaaken van Macaflar verward , alzoo

het tot de zaaken van den Godsdienft der

Moluccos , of van Ternate , alwaar wy
breeder daar af fpreken, behoort.

Het is zeker , dat de Portugeezen in

de laater tydcn , wanneer zy hier een vaft

Comptoir tot 't jaar 1660. of lööi. gehad
hebben , hunnen Godsdienfl: hier verder

uitgebreid , en veel Heidenen of Mo-
hhammedaanen gedoopt hebben ; maar het

is ook zeker, dat deze.Naamchriltenen,
die dit geloove maar uit wereldfche in-

zigten aangenomen hebben , en geen ge-

roegzaarae gronden nog kennis van dien

hadden , het zelve ten eerften weer ver-

laaten , en naderhand zich , of tot den

Mohhammedaanfchen , of tot den Her-
vormden Godsdienit, begeven hebben.

DE MOHHAMMEDAANSCHE

.

GODS DIENST.
TTVE Mohhammedaanfche Godsdienfl

1^ is van de grootfte uitbreiding op
dit eiland , en byna alle de koningen met
hun onderdaanen zyn Moors , en volgen

de Leere van Mohbammcd , zoo als die

van Jboebekier^ Omar en Oetsman aange-

nomen is , die men gewoon is Sunniten

te noemen.
Wanneer deze Godsdienfl hier een be-

gin nam , daar over zyn de Macaflaarcn

het niet eens , waar over men zich niet

te verwonderen heeft , alzoo zy geen
nette aanteekcningen van hun eigen zaa-

ken hebben, gewoon zynde degedagte-
nis van hunne oudfte gevallen in hunne
liederen , die zy , ten oorlog trekkende

,

opzingen, te bewaren.

Ten tyde , dat ik Legerpredikant op
Java in 't jaar 1706. was, heb ik over dit

voorwerp wel met zeker MacafTaars Ca-
pitein , Dain Matara genaamt , een van

de verflandigfle Mohhammedaanen
, ge-

fproken , en op myn vraage , hoe oud
hun Geloove , en op wat tyd en wyze
het op Macafïïir ingevocrt was , tot ant-

woord bekomen, dat zeker Maleyer, van

Cotatengah, op Sumatra, Dato Bendang

genaamt, in 't jaar i6of. op Macaflar ge-

Komen is op een tyd , dat ue MacalTaaren
nog mecfl de boomen , en groote llee-

nen , als hunne Goden aanbaden. Hy
wees hen aan , dat zulke Goden hen on-
mogelyk in den nood konden helpen,
en deed hen begrypcn , dat 'er een God
was , die alles gelchapen Kad , en nog
beflicrde , en die verfcheide Propheten

,

als Nabi Moefa, of den Propheet Mofes,
Nabi Daoed , of den Propheet David)

III. Deel.

^33
Nabi Ifa Mefsehh^^ of den Propheet 7(?y«j-

Chrijlus
, maar eindelyk Nabi Mohhani'

med ^ of den Propheet A/ötó^w/wfö', als
den grootflen en laatflen der Propheten

,

gezonden had , om hen den regten weg
der zaligheid aan te wyzen , op welken
God zy dierhalven al hunne hoopegrond-
vefltcn , en by welken zy zich door de
voorfprake van Mohhammed moeiten zoe-
ken aangenaam te maaken.

Dit viel , volgens zyn zeggen in 't voor-
noemde jaar den p'^^" September op eenen
Vrydagvoor, en deeerfte, bywiendcze
Leere op Macaflar ingang had , en die
Moors wiert, •w:\sSuitbanAbduIlab, ko-
ning van Tello , die vader van den be-
roemden en byzonder geleerden Prins,
en Ryksbeftierder van MacafTar , Patin-
galoan geweefl is.

Hy wiert hier in aanflonts van Sulthan
Tominem Rigaukana , koning van Goa

,

en in 'tjaar löio. die van Wadjoe , en
de Boegmeezen, den i"«" Mey gevolgtj
doch die van Goa , en van 't eiland Bima

,

waren in 'tjaar 16 17. in April , en de
Boetonders , na dat de koning van Goa
hen overwonnen had , in 't jaar 1Ö26. hen
eerfl in deze Leere nagevolgt. Nader-
hand is die Leere op Macaffiir ook zeer
fterk door Sulthan Mohhammed ^ en door
Crain Tsjina ^ zynen zoon (die de vader
van Cram Lrongrong was) voortgezet.

Ik wil wel gelooven , dat dit verhaal

waar is j maar dat dit Geloove toen daar
eerft inge\ oert zou zyn , is een groote
misflag : want het is zeker , en uit de
Portugeefchc fchryvers ons bekent , dat
zy by hun koraft hier lang voor dien tyd
Mooren gevonden hebben ; maar om deze
misflag nader te ontdekken , blykt ons
uit het bevoorens aangehaalde klaar, dat
in 't jaar i f80. , by de komft van den
Ternataanlchen koning Baboe ^ of £aab
Vllah , mee zyn vloot op Macaflar deze
Godsdienfl: door dezen vorfl hier inge-
vocrt , en dat die Leere allercerfl; door
den koning van Macaffar , Crain Patinga-
loa/iy anders Crain Caroet genaamt, aan-
genomen , en zedert daar doorgedrongen
is.

Wy zullen van den inhoud van dezen
Godsdienfl: hier niet weer fpreken, alzoo

dit onder de flofïc van Java gedaan isj

maar dit alleen 'er nog byvocgcn , dat
deze Godsdienfl: zich hier onder deze
blinde Heidenen zeer verre alomme uit-

gebreid heeft , zoo dat het grootlle ge-
deelte van dit eiland Mohhammedaanich
is , een Godsdienfl , die zeer gemakkelyk
en byzonder ügt door hen kan waarge-
nomen worden , dat ook de reden isy

waarom hier zeer weinig vrugt by ons
(gelyk in 't vervolg nader blyken zal)

heeft konnen gedaan worden.

tiSoj.

Die
meind.dat

men die

in 'tjaai-

1605.

Doch den
Schryver

toont, dat

koning

Baboe de
zelve hier

in 'tjaar

ifSo. in-

gevocrt

heeft.

Gg DE
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1669. DE HERVORMDE

GODSDIENST.
De Her-
vormde
Gods-

dienft.

N

D. Berg-

huyzen

,

1670. de

eerrtePre-

dikant op
MacalTar.

D. van
fleek,

J671.

A dat de Heer Cornelis Speelman in

't jaar 1669. Macaflur zoo dapper

en zceghaftig vcrovcit , en aan deze tiotze

Celcbifche koningen getoont had , dat

het bloed der aloude Batavieren en Gatten

in 't Oollen nog even zoo kragtig , als van

ouds, in de aderen der gevreesde Neder-
landers fwierde

,
( waar door hy zynen

en onzen naam daarvoor eeuwig geplant

en ontzaglyk gemaakt heeft) oordeelden

haar Edclheden op Batavia , als Opper-
voefterheeren van de Kerken van Indien,

dat men hier ook ten eerften voor de
zaakcn van den Godsdienfl behoorde te

Zorgen , en daar een vaft Predikant van
den Hervormden Godsdienft te leggen.

Daar op wiert D. Petrus Berghuyzen als

eerile Predikant den 8"^" xA.ugulti 1669.
op Batavia herwaarts beroepen , vertrok
in 't begin van 't jaar 1570. na Macaflltr,

en dede hier den ó'^'-"" April , op Paalchen
zyn eerfle Predikatie.

Deze Heer heeft zich in dien korten
tyd , dien hy hier gellaan heeft , niet al-

leen in 't uitbreiden van het Euangelium
Chrifti in de Nederduitfche taal beyvertj
maar zoo uit zyn fchryvens na Amboina
gebleken is , zich ook in de Maleitlchc
taal eenigen tyd geoefFent , met toeleg

om de Mooren aldaar zoo veel te klaarder

in hun eigen taal (of wel in deze Maleit-

fche, die daar immers zoo veriliunbaai"

,

als 't Macaflaars , is) aan te fprcken, en
uit hun eigen gronden te overtuigen j

maar deze goede en neerftige Heer heeft

dat niet lang konnen doen , alzoo zyn
Eerw. 1671. ziek geworden , en toen

hier ovcrleden,en onder de zaal in 't kalleel

Rotterdam y in de Wondheelers winkel,
begraven is.

In 't jaar 1671 . deed D. Albertus Struis
,

by zyne komii uit Ternate hier aangie-

rende , en eenigen tyd hier gebleven

zynde , den 3*1^" November eenige ope-

ning van den ftaat deier Kerke op Bata-

via ; waar op men , de dood van D. Berg-

huyzen vernomen hebbende
, goed vond

,

den Proponent, Htrmannus van Beek den
piien November Predikant op Batavia te

maaken, geiyk zyn Eerw. ook zoodanig
in 't jaar f671. naMacafTar gezonden is.

Dit is een naarllig en yvcrig man ge-
•wecft, die ook eenige beginzelen, om
de Maleitfche ta;d te leeren , gemaakt
heeft j maar het fchynt, dat zyn Eerw.
'er niet heeft konnen door geraaken, om
dat in zyn eigen letter te leeren. Egter
fiecft hy 'er in gepredikt. Hy heeft hier

ip jaaren , en 2 of 4 maanden geftaanj

doch ontrent het werk der bckceiing
onder de Mohhammedaanen ( die zeer

bitter, en hardnekkig hier.:fyn.) weinig

Heer quam hier den 10'^'=" Mey, >"?"§"

nier niet lang geflaan , en is met
"^'

'

^'*

konnen uitrigten , hoewel zyn Eerw. vaa jgpf.
alle zyne voor- en nazaaten nog wel het

mcefte voordeel onder hen gedaan heeft.

Hy is den 17^'" Mey lópi.hier overleden.

In 't jaar i6pi. wiert in zyn Eerw.
plaats T>.^ Nicolaus Creyva-nger gezonden. D. Crey-

Oeze
""

.
•

heeft hi

eenige moejelykheden , die zyn Eerw.
met de Heer Collaart had , in 't laatil

van 't jaar 169]. na Batavia vertrokken,

waar door zyn Eerw. (die daar op na
't Vaderland vertrok , alzoo hy niet ge-

negen was na Banda te gaan) niet in itaat

geweell is, om hier veel dienlt, dewyl
maar 2 jaaren hier gebleven is, te doen.

Zyn Eerw. is op de t'huisreize lópf. in

Augulli voor Üud Beyerland overleden,

en daar begraven.

D. EnieJIiis de Witte wiert daar op in j^ -^

't jaar 1694. (volgens een befluit der Hooge witte
Regeering van indien van den lo"*^" No- 1694.

vember , den zjft*" dito in Kerkenraade
van Batavia iugelevert ) na iViiCafliir ge-
zinden j hoewel men bevoorens toog
op de Heer Petrui 'Jacobus Cojhrus , die

toen in Ternate lag, geilagai had j maar
die Hcci- op Batavia gekomen , en*we-
gens ziekte niet in ftuat zynde om elders

gebruikt te worden , en daar op verder
in 't jaar 1694. na 't Vaderland gaande,
is D. de Witte in dat zelve jaar den z^^'n

Mey hier verfcheenenj doch deze Heer
is hier ook niet lang in 't leven gebleven

,

en in het tweede jaar daar aan, of i6pc5.

den 3'^=" Februari overleden.

In dit zelve jaar quam hier Y):Gerardus ^ ^
Hey den ip"*"» Maart , die 'er tot 1703. ,(5^6.

(hoewel hy in 't jaar i6p8. na Batavia
vertrok, om te trouwen, en hier i6pp.
weder quam) gelegen heeft, in welke 7
jaaren zyn Eerw. zich alleen in den Ne-
derduicfchen dienil: bezig gehouden heeft

,

waar op zyn Eerw. van hier na Batavia

vertrokken, en daar 'zedcrt gebleven is.

D .

'j acobus Hoogland verving zyn Eerw. d Hoog
in 'tjaar 1703. , die den
hier te land trad, den 2,0'^^" Maart zynen ''P4!«*

dienft begon , en de zelve tot den p'^'^"

Maart 171 1 . naarftig waargenomen , doch
zich in geen Ooilerfche taaien geoeffenc

heeft.

Men had op Batavia D. Jacobus vaa
Helsdingen in zyn plaats beroepen > doch
zyn Eerw., ondertulfchen getrouwt, en
kort daar na ziek geworden zynde , is

den zr**^" Januari 171 z. overleden.

Daar op is in dit cvengemcld jaar D.
Lambertusvan denBofch herwaarts gezon- dcnBofck

den, die, hier tot 1714. gebleven zyn- 171*-

de , na Batavia vertrokken is , om te

trouwen, gejyk daar zyn Eerw. met eene

]\x^x.vanSon in den Egtenlhiat getreden,

weder herwaarts gekomen , hier tot 171P.
gebleven , en toen na Batavia vertrokken

,

al-

D. van
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1719-
een van

bediening

4ealwa* zynf Eerw. nu nog

Predikanten buiten vafte bediening is

Zyn Eerw. heeft hier 7 jaaren geftaan,

en heeft zyn dienft hier in het Neder-

duitfch , zonder dat ik wcte , dat zyn

Eerw. zich in 't Maleits geoefTent heeft

,

zeer wel waargenomen.

In 't jaar 1719. is hier D. Georgius Hen-

W'erndey f*^*-^ tVerntlcy gekomen , en deze Heer

1719. heeft 'er tot 't jaar 172.3. gelegen, wan-
neer zyn Eerw. na Batavia ontboden is

^

om een der Revifores van den Maleitfchen

Bybcl van D. Lcydekker te zyn, waar uit

men gifTen moet, dat zyn Eerw. onder-

tuflchen Maleits geleert heeft ; hoewel

ik niet kan oordeelen , wat Maleits zyn

Eerw. verftaat, otte wat voor bequaam-
heid hy daar toe heeft.

k^r^^^r Over geen zaak ben ik meer verwon-

kingover dert, dan dat met eenigen van deze laa-

»t leeren tere Heeren Predikanten met luft , om de

kV h*^^"
Maleitfche taal grondig te leeren , aan-

taal hier
g^^et geweeft zyn , te meer , alzoo daar

mede hier zeer veel dienll te doen wasj
maar mogelyk dat zy, gezien engehoort

hebbende , dat de Heei'en Ferreira , Ley-

dekkcr , en ik , daar mede maar veel

moeite, nyd,' enongunft, zondereenige

agting voor al hunnen bloedigen arbeid

te bekomen , op den hals gehaak heb-

ben , daar door geheel en al afgefchrift

zyn. Egter moet ik nogmaals tot lof

van de Heer Bergbuyzen zeggen , dat zyn

Eerw. zich al zoo verre daar in geoefi-L nt

had , dat hy in Haat was , om iets in deze

Taal met een Arabifche letter te fchry-

ven j doch de Heer z'an Beek was zoo

verre gekomen , dat hy den Inlander in

die taal ftigten kon , gelyk zyn Eerw.
meer als eens openbaar in die taal gepre-

Staat der dikt heeft.
Macas- \\^xi nu de ftaat van deze Kerk belangt

,

Keri^
hoe groot de zelve , wat door deze 7 of

8-Predikantenin den tyd van fr jaaren 1701.

yerrigt is , zulks is my door de Heer
Hoogland in 't jaar 1709. aldus aangefchre-

ven , en was dezelve in deze navolgende

Leden toen beftaande :

Ledematen - - - - 207
Inlandze bejaarde Chriftenen iió
- - - Chniten - kinderen 138

45i
"

Die is wel een zeer klein getal j dochp^cdcn
men moet weren, dat hier maar een Pre- waarom

dikant in 't midden van zeer hartnekkigej','"Z'^.
^

Mooren is, en dat die werks genoeg heeft ^"j^gj*"

met zyn Kerkdienll eens ot tweemaal, is.

na de gelegenheid zulks vereifcht, en een

Catechizatie daar by , waar te nemen i

gcmeenclyk van 2 Ouderlingen en z
Diakenen verzelt , en onderfteuntzynde.

Daar beneven moet men in opmer-
king nemen , dat het niet van de naar-

lligheid of traagheid van een Predikant

,

maar volflagen van de neiging der Mooren
alhier athangt , of zy zich tot het Chri-
ftendom begeven willen, of niet, alzoo

zy volkomene vryheid van GewifTè heb-
ben , en men met hen naauwlyks daar

over fpreken durft , om dat de, Mooren
dit ten eerften , als of men hunne o^der-

daanen tot het Chriftendom zogt te 'pers-

zen, uitkryten zouden, zoodat men'ge-
noodzaakt is te wagten, tot dat zy zich.

zelven komen aangeven , en verklaaren

genegen te zyn, oraChrillen te worden,
waar na men hen dagelyks in de gronden
van den Godsdienll doet onderwyzen,
tot dat zy , in ftaat zynde Belydenis te

doen , daar op dan gedoopt , als Lede-
maaten erkent , en aangenomen wor-
den.

In 't jaar 1623. is in de plaats van D. D. Snoek

Werntley hier D. N. Snoek van Kleef ge- vanKJee£

zonden.

L Y S T der MacafTaarze Predikanten,

Macas-
luaue

Prcdi-

kanten.

1672.
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BESCHRYVINGE
Van het Eiland

B o R N E o.
En onzen HANDEL aldaar.

DERDE BOEK,
EERSTE HOOFDSTUK.

V-^»
V Eiland Borneo , en onzen handel daar. Kaart van "'t zelve. Grenzen.

Banjar MafTln. Huizen. Ingezetenen. Wazren^ bier vallende^ of hier ge'

trokken. Grenspaal dezes ryks. Krygsmagt des konings van Banjar Maffin. Succa-

dana. Landa. Sambas. Borneo. St. Annebaai. De Dwaalbaai. De Dorpen

Coeti , Billipapan , en Paflxr. Verfcheide andere Dorpen en Rivieren. Borneo vari

binnen. Meeji onbekent.

Van 't ei-

land Bor-

neo , en
omen
handel

daar.

Kaart van

't zelve.

Grenzen.

VAn de befchryving van het eiland

Celèbes of 't Gouvernement van

Macaflar gaan wy over tot het

gene wy over het eiland Borneo
te zeggen hebben.

Het is het grootfte , dat wy in Oofl-

indiën kennen.

Hoe groot het zelve net is , is ons on-

mogelyk te bepalen.

Wy geven hier, onder No. 57., een

groote en veel beter Kaart van 't zelve dan

devoorige, uit welke blykt, dat het zich

Z. en N. ruim tot of wat voorby den 4''*"

en een halven graad Bezuiden , en Benoor-

den den Evenaar van den i'*'" tot den-S**"

graad, en aldus in de breedte izigraaden,
en in de lengte, ofO. en W.van den ifo
tot 3en I f8 graad zich uitftrekt , dat

voor de breedte 187- en voor de lengte

I Z7' mylcn uitlevert , en dat dan in 't rond
ontrent f zj- of f 30 mylen uitmaakcn zou j

hoe goed nu de oude Kaart ook in zich

zelvenzy, zalmen uitdeeze nieuwe, en
uit onze befchryving klaar genoeg zien

,

dat het in opzigt van de plaatzen , die

luffchen Banjar Maflln en Cotaringan leg-

gen, ongclyk grootcr wezen moet.
Des zelfs grenzen zyn in 'tN. 'teiland

Paragoya of Calamiancs , in het ü. Mang-
indanao en 'tciland Celcbcs , in 'tZ. de
eilanden Java , Bali, Sumbawa, enz. in

't\V. de Muleitze kult, en in 't N. W.
'tkoninkryk Siam.
Het is een van de rykfte en heerlykfte

eilanden, die 'er in de wereld zynj doch
in zyn binnenlle nog niet regt bekent.
Men heelt maar 4 of 5- koningen en

hoofdplaatzcn op het zelve , die tot nog

toe met den naam
Banjar Maflïn , van
Landa , der Sambas

der koningen van
Succadana , van

van Hermata,
Jathoe , en van Borneo , bekent zyn,
van alle de welke wy hier en daar zullen

fpreken.

Die van Banjar Maffin fchynt wel de Banjar

magtigfte te zyn , ook is hy wel 't meeft Maffin.

bekent.

Dit Banjar Maffin is geen ftadt , gelyk
men voorgeeft j maar alleen een dorp.

Het legt m 't Z. ontrent op de breedte

van 4, en op de lengte van iff graadenj
aan een groote breede rivier , die van haa-

ren mond tot aan Banjar Maffin zulken
rek beflaat , dat men wel 5 dagens fchep-

pens werk heeft , om de rivier uit , en in

zee te komen.
Men heeft hier endaar cenige banken,

doch egter wel 3 of 4 vadem waters tus-

fchen de zelve , en als men 'er binnen ge-

komen is, word het 'er veel dieper, zoo
dat men daar na wel 6 of 7 vadem diepte

krygt , alwaar men op een zeer goede
moddergrond ten anker komen kan.

In de zelve zyn doorgaans weinig

droogten j doch hier en daar doen zich

wel cenige hooge eilanden z of 3 mylcn
na boven , en ook 2 mylen van Banjar

weer anderen, en voor al 3 eilanden op,
even beneden welke , regt voor deze

plaats leggende , zich een fwaare fpruit

in de hoofdrivicr ontlafl , langs welke de

dorpen Tatas, en Cajoc Tengah leggen,

gelyk Banjar zich aan een klein watertje

vertoont , na 't welke men tuflchcn twee

van die eilandekens doorvaart.

Hoewel dit voor de hoofdplaats van

't ryk

i
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't ryk dézes konings gehouden word,
houd deze vorft egter doorgaans zyn

Hof in Tatas , en Cota Tengah , waar

by nog 2 of 3 kleine dorpen leggen.

Deze voornoemde fpruit ontfpringt uit

zeker klein gebergte digt aan zee , in

welke bergen ook (legt goud valt.

Huizen. I" Banjar Maflïn zelf zyn veel huizen

,

meeft van Bamboezen op zyn Indiaanfch

opgeflagen , hoewel ook zommige van

planken gemaakt. Deze zyn doorgaans

zoo buitengemeen groot , dat 'er wel i oo

huisgezinnen in een huis konnen huis-

veften, waar in ook yder huisgezin zyne

byzondere vertrekken heeft j doch in

zulk een huis woonen gemeenelyk geen

andere, dun bloedvrienden. Zy zyn als

de MacafTaarze huizen , op llaaken of

palen gebouwt , onder welke zy dan ook
gewoon zyn hun vee op te queken.

Ingezete- ^^ ingezetenen alhier aan ftrand zyn

nen. oorfpronkelyke Javaanen , Johoreezen

,

Maleyei-s , Maningcabers , of Palimban-

gers, Macaflaaren, enz., van waar het

ook komt , dat men hier Maleits , favaans

,

Macaflaars, enSumatraansfpreekt. Men
oordeelt egter , dat de meefte uitgewe-

kene Javaanen zyn , die met een Madu-
rees Prins, een baftaart van zekeren Soe-

foehoenan, die zyn vaders toorn vreesde,

herwaarts geweken zyn , en zich hier

nedergezet hebben. Het zyn trouwlooze

en moorddaadige menfchen ; doch land-

waard in op 't gebergte heeft meneenige
bergwoondéis , die van een beter aard

fchynen , en die , behalven dat zy de

grootfte fchatten van dit land bezitten,

onder hen ook zeer fraai befnedene , by-

zonder blanke, en zeer verftandige vrouw-
lieden hebben, waar mede de koningen

en princen op dit land zelf zich inden echt

begeven.

Hier is zeer grooten handel van ver-

fcheide volkeren , die op deze plaats , en

op andere dorpen van dit eiland, vaaren,

waar onder de Chineezen , Siammers,
Johoreezen

,
Javaanen , Palimbangers

,

Portugcezcn , Engelzen , en de N eder-

landcrs wel de voornaam lle zynj doch de

Chineezen maaken een groot deel van
Banjar Mafllns ingezetenen uit.

DeWaaren, die hier, of elders op dit

eiland , vallen , zyn deze :

Waaren, Goud, in menigte, 't zy ftofgoud , 'tzy
hier val- by klompen , doch 't een flegter als

lufge-' .'^^"der."^

Hokken. Diamanten , voornamentlyk in 't ryk van
Succadana, Lave, en elders.

Peper, meeft over al in 't land, en ook
op Banjar, in groote menigte.

Nagelen. ^ doch in geen groote me-
Nooten- \ nigte , en maar boven

mufchaatcn.3 in 't gebergte.
Paarleu, op de Noordkuft alleen ontrent

het dorp Borneo, en o^ Calca, Sari-
bas, en Melanoege.

Camfer, in 'tiyk van Succadana.
Benzoin.

Draakenbloed.

Rottings. T
Calambac. Cop Succadana.
Agelhout. )

Yzer, op 't eiland Crimatajaby Succadana.
Koper.
Tin.

Bezoar , Aapen- en Bokkenfteenen.
Pedra de Porco.

Toetombos , of doozen van fyne Rotang
en bladen gemaakt.

Wafch.

Hier tegen trekken zy weder fterk deze
navolgende Waaren

:

Langwerpige Roode Agaatfleenen.
Roode Agaate Ringen.
Kopere Armringen.
Allerlei Coraalen.

Porcelyn.

Ryft.

Amfioen.
Zout.

Ajuin.

Look,
Zuiker.

Tamarinde.
Allerlei Lywaaden , en Kleeden.

Om deze Waaren tegen andere te ver-
ruilen , of tegen gereet geld te verwiflè-

jen , komen hier wel lo of 1 2 Jonken
jaarlyks uit China, Siam, en Johor, die

wel tufichen de 2 of po laften konnen
voeren , welke weg hen door de Portu-
geezen van Macao gewezen is , die hier

alle jaar wel 4 of f fchepen met Peper,
en andere Waaren, van daan haaien.

Ook gebeurt het nu en dan, dat 'er,

om den voordeeligen handd hier te vafter

te maaken , ook wel Gezanten met zeer

heerlyke gefchenken van den koning van
Siam, of van de Chineezen , Portugee-
zen , en andere volkeren , aan den koning
van Banjar Maffin gezonden worden , al-

zoo men hem als den voornaamllen vorft

van dit eiland aanmerkt.

Om daar nog meer fchyn aan te geven ^

doet dit koninkje zich zelven dan eens

keizer van 't eiland Borneo , en dan eens

Panombahan , dat in 'tJavaanfch den aan-

biddelyken beteekent, noemen, waar in

hy den Soefoehoenan ^ of keizer van Java,
fchynt na te aapen. Ondertuflchen is hy
niet minder, als een keizer van dit eiland ,

dewyl hy over veel andere koningen niets

te zeggen heeft , hoewel hy zyn beft nu
en dan wel gedaan heeft , om over den

koning van Succadaüa den meefter te

fpelen,

G g 5
Hier
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Hier valt veel Peper, en in de binnen-

en berglanden , onder dezen voril ftaande

,

zeer veel goud in 't gebergte , dat ook de

rivier , die men eenige mylen verre op-

vaart, af komt ftroomen , en hier en daar

in groote zandkuilen en poelen valt,

uit welke het door den Inlander in fcho-

tels opgezamelt , en uitgezogt word,

zynde het eene v/el wat beter van alloi

,

als 't ander.

Om in die landftrekc , daar 's konings

goudraynen zyn, te komen, heeft men
ettelyke dagen •eerfl: te water, en daar na

nog wel 8 of ro etmaal te land werk.

Men gaat van Cajoe Tengah en Tatas

(waar ontrent z\ mylen Bewellen Pateci

legt ) met praauwen de rivier op , en na

4 of f dagen onderweeg geweell te zyn

komt men by 's konings Peperdorpen,

Compay, Lulong, Borangbaha , Moran-
pijouw, Nagarra , Alei , Nahara, Nantsja

,

Blantsja, Comenting en Bonnawa Tengah,
waar na men , weer een togt van 3 dagen

doende, op Bonnawa Afam komt, daar

's konings Landvoogt legt , die 't opzigt

over zyne goudmynen van Alei tot hier

toe heeft , en die alle jaar zyn tienden en

regten ophaalt , waar van hy hem juift

de allernetfte rekening niet doet , dat

dien vorft , om dat hy die fwaare togt

niet altyd zelfs ondernemen kan , wat
door de vingeren zien moet, om dat hy
niet verzekert is, dat een ander hem ge-

trouwer handelen zal.

Als men nu nog 2 of 5 dagen verder

gaat , komt men by de dorpen Plajoejali

Tengah , Cotiel , en Parade , daar het

koninkryk Jathoe een einde neemt , tot

hoe verre toe men te water gaat.

Daar na ftapt men te land , en word
in hangmatten op 't gebergte p of 10 et-

maal verre gedragen, daar men verfcheide

groote dorpen , zommige boven op een

zeer hoog gebergte , en andere in 't han-

gen des zelfs , heeft.

Hier valt niet alleen veel ftofgoud;

maar dit mineraal ook met groote ftukken,

voornamentlyk in zekere poel , daar het

door de atllroomende rivier in nederltort.

Ik weet, dat hier in ftukken van 10,

if , 20 en meer ponden gevonden zynj
doch het water , in deze poel cenigen tyd

geftaan hebbende , is yskoud , waarom
menden inlander befwaarlyk 'er toe kry-

gen kan , om het 'er uic te haaien > en

als zy dit nog al doen, zullen zy, uit een

onnoozel bygeloof , noit aan de groote

klompen goud durven raaken, alzoo zy
die voor den vader en moeder van 't minder
goud houden , en vreezen , dat zy dan
geen goud meer zouden konnen verzame-
len ; dat hen de tyd egter wel anders ge-

leert heelt.

In dit geweft valt niet alleen goudj
maar ook yzcr, koper, en tin.

Vyf dagreizen verder om denN. is een

; gebergte , daar kryftal in menigte , en
waar onder nu en dan wel een fraaje dia-

mant valt , tuflchen welke en 't kryftal

deze inlanders of bergboeren geen onder-
fcheid weten.

Het ryk des konings van Banjar Mafïïn ^
ftrekt zich van daar mecftN.wel 3 oï ^^^^^^
graaden verre, en na 't W. tot aan Cota- Ryks.
ringan uit , alwaar de uiterfte grenspaal

van dit ryk is.

Om nu ten naaften by giftïng te konnen
maaken , hoeverre zich dit ryk uicftrekt,

moet men weten, dat men iz of 14 da-

gen , met een maatige koelte langs de
wal zeilende, van nooden heeft , eer men
by de rivier van Cotaringan komt , die

men dan nog eenige mylen opvaaren
moet , eer zich 't dorp Cotaringan opdoet.

Schoon nu Cotaringan maar ontrent 4^
mylen van Banjar Maflln legt, kan men
wel 100 mylen, na giffing, in 't zeilen

vertieren , vermits men hier door de tegen-

ftroomen zeer dikwils lang zukkelen

moet, dat egter, by een goede rekening
,

maar op 4f mylen uitkomt.

Na dat men van Banjar , Tatas , en Cota
Tengah W. aan vertrokken is, ontmoet
men de dorpen Campay, Lufong, Nagara,
Alei , Enlavoemaas , Conlohongi , Oelang
Djati , Labeyer, Soengei Benaar , Soengei
Camonti, en Caljong Campang , ontrent

welke laatfte plaats ook zeer veel goud
valt.

Wat Noordelyker heeft men de rivier

en 't dorp Tabanjouw , daar meeft tim-

merlieden woonen , van waar men wat
verder by een ongemeene groote rivier, en
by 't dorp Mandaway komt , alwaar veel

goud , draakenbloed , wafch , bczoarfteen ,

rotangs, en toetombos vallen.

Naaft daar aan grenft het dorp Syma-
nauw , en dan nog eenige mylen Wefte»
lyker ontmoet men de rivier Sampit,
diens mond z\ myl breedt j en voor welke
zulk een groote baai is, dat 'er wel looo
fchepen, voor alle winden belchut, ten

anker konnen leggen. Langs dezen ftroom

is mede grootcn handel in goud , en an-

dere waaren, alzoo hier ook Nagelen en

Nootcnmufchaaten vallen, die in deugd

voor de Ambonfchc Nagelen en Bandafchc

Nooten niet behoeven te wyken j doch
zy zyn 'er in zulken overvloed niet, dat

men 'er handel mede zou konnen dryven,

en zy vallen boven in 't gebergte , van

waar de bergboeren die atbrengen , en

voor geringe fnuifteryeq aan de ftrand-

woondcren , die dezelve weer met veel

winft aan de Tsjineezen , en anderen

verhandelen, overgeven.

Daar na ontmoet men het dorp Cota-

tinggi , met een verfche rivier Beweften

't zelve, en nog wat Weftelyker de Slyk-

hoek , of Kvvershock , en nog wat
Wefte-
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Weftelyker de rivier en 't dorp Ponboang,

daar veel goud , en fchoone rottingen

vallen, en dan komt men by 't dorp Co-
taringan , daar het einde en de uiterfte

grenspaal van 't Banjar Maflïns ryk is, en

alwaar het tegen dat van den koning van

Succadana floot.

Dit dorp legt ook aan een fchoone ri-

vier , die in goudrykhéid en overvloed

van koftelyke waaren alle de voorige

dorpen zeer verre overtreft.

Van wat vermogen nu deze voornoemde
Kiy5s- dorpen zyn , en wat fcnanlehap zy in ftaat

P'?^ j" zyn om voor hunnen koning op te bren-

van Êan- gen , kan men van yder in 't byzonder
jarMaffin. xien.

levert manfchnp uiL

Cajoe Tengah. 1 800

Tatas. 700
Campay, en Lufong. 400
Voeren parangs, en fpatten.

Nagara. foo
Gewapent met eenig fchietge-

weer , doch meeft met lancien

,

fpatten, en knflen.

Alei. foo
Enlavocmaas. 400
Conlohongi. 5"oo

Oclang Djati. zoo
Labeyer. 200

Soengei Benar. lOü

Soengei Camonti. 400
Caljong Campang. '• 200
Tabanjouw. 200
Mandaway. 1 fo
Symanauw. ifo
Cota Tinggi. ifo
Ponboang. ifo
Cotaringan. foo

koppen 7200

Watir uit men dan afmeten kan , wat
magt deze vorft in ftaat is om by den

uiterften nood in 't veld te brengen.

Buiten de voornoemde plaatzen ziet

iv men 12 of 13 mylen Beweften Banjar

Maffin, en verder op van daar, nog ver-

fchcide hoeken, of plaatjens, die wy in

de kaart aanwyzen, alsTandjong Rodi,
in de groote kaart Tandjong Foera ge-

naamt.

Men ziet ook Cardi , by Soengei Ca-
monti, en meer dorpen nog alN. Wefte-
lykcr, ons onbckcnt.

Succada- Wanneer men nu hier van daan al W.
11a. en N. W. aangaat , neemt het ryk des

konings van Succadana, zoo als men de
rivier van Cotaringan voorby is , een
begin.

Twaalf mylen Beweflen die rivier ont-

moet men eerll een andere vcifche rivier,

en daar na, na eenige reven langs ftrand

(waar op eenige eilandekens leggen)
Tandjong S;mbaur wat N. Weftelyker,

daar de wal na 'tN. W. draait , alwaar
men dan ten N. W.van een klein fpruitjc

't hoog land van Condawanga , en wat
hooger op buiten de wal de eilanden

Monkoedoe, enToekoeke, en verfcheide

andere plaatzen, hoeken, en rivieren tot

Succadana toe heeft , die in de kaart
blyken.

Deze koning is in verre na zoo magtig
niet, als die van Banjar Maflin, alzoo hy
niet boven de rooo gewapende mannen
onder zich heeft , waar onder 'er egter
veelc zyn , die fchietgeweer gebruiken,
envry wel daar medeweten om te gaanj
doch fchoon hy zoo magtig in volk niet
is , is hy egter veel rykcr , als de koning
van Banjar iMaffin , zoo door zyn diamant-
mynen , als om den overvloed van kam-
fer, die hy bezit, en de ander niet , ten
zyhy die hier, of elders van daan , kryge.

Het dorp Succadana , dat ontrent inJ .ïrdtr.t'i

't W. Z. W. aan een rivier , die men wel
40 mylen met chaloepen op vaaren kan,
en op 1 1 graad Z. breedte legt j is in zich

zelven maar een geringe plaats , daar men
ontrent j" of 600 huizen , oj? de zelve

wyze als die van Banjar gebouwt, heefr.

Schoon hier noit diamanten zoo groot
als een half hoender ei valkn ( hoedanige
de koning van Golconda uit zyrie mynen
gehad heeft) zyn 'er hier egter als groote

knikkers, en als kleine Ituiters , of als

duiven eyei'en gezien.

Om van alle de zelve raeefter te wor-
den , is deze vorft gewoon eenige wei-

gewapende vaartuigen aan de mond van
zyn rivier te doen oppaffen , om zyn in-

gezetenen te beletten, van die aan eenige

vreemdelingen te verpalfcn , en om hen
dus te dwingen van ze alle by hem te

brengen, daarvoor hy hen dan ni'-t meer
geeft , als hy wil quyt zyn ; doch dit

belet niet, dat zy 'er nu en dan wel eens

op uitfnuiven , wetende tegen wat tyd

zekere Bantamze, Djohorecfche, en an-

dere vaartuigen daar komen zullen, die,

zonder deze vaartuigen des konings te

ontzien , 'er de rivier op invaaren , en

dus al zeer veel diamanten weten te kry-

gen
,

gelyk ik 'er verfcheide , door de

Bantammcrs op Batavia te koop gcbragt,

van gezien hebbe.

Wat Weftelyker als de rivier van Suc-

cadana , eenige mylen buiten de wal,

heeft men eenige eilanden, endaar onder

Lajak , Crimataja , en meer andere , op

welk laatfte zeer veel yzer valt , waar

van deSuccadariers (onder welke dezelve

Iban) hunne kiiflen, lancien, pieken,

enz. maaken ; behalven dat 'er door die

vanPalimbang,Bliton, Banka,enDjohor,

die jaarlyks hier na toe veel roofva;irtiii-

gen in December zenden , zeer veel yzer

hier van daan gevoert word.

Pas Benoorden den Evenaar begint her

ko-

.coüicii
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Bomeo.

en men ziet hetkoninkryk van Landa

dorp van dien naam aan den grooten

ftroom Lauwe al vry net leggen, alwaar

die vorft zyn hof houd. Buiten deze rivier

heeft men hier ook den llroom Moira

Sambas , Mampava ( die zeer ondiep is

)

en meer anderen.

Dit ryk van Landa plagt in oude tyden

onder den koning van Soerabaja , opJava

,

te ftaanj en ook ten grooten deelen, in

de Heer Blommaarts tyd , van die van

Succadana af te hangen j doch jegen-

woordig is daar een koning, die met den

zelven , nog ook met anderen , niets te

doen heeft. De plaatzen Benoorden Suc-

cadana , tot Landa toe , ziet men m de

kaart uitgedrukt.

Al verder om de N. , op den 1'^=" graad

Benoorden den Evenaar, heeft men eerft

Hermata (daar dat ganfch koninkiyk na

genaamt word ) en dan het land van den

van Sambas , het welkkoning eenige

mylen landwaard in legt, aan een fpruit

van een fwaare rivier , die zich in drie

groote takken verdeelt. Dit is een magtig

koning, van welken wy hier na breedcr

fpreken zullen. In zyn land vallen ook
Ichoone diamanten , en meer andere dier-

baare waaren , die hy van de wilden en

bergboeren (dewyl men landwaard in

fwaare gebergten , en zeer groote bos-

fchen heeft ^ voor deze en gene geringe

fnuifteryen inhandelt. TufTchen dit Sam-
bas en het dorp Borneo (waar na 't eiland

zyn naam draagt) heeft men eenige ri-

vieren, hoeken, en zeer weinig dorpen

,

in de kaart al mede net uitgedrukt , te

zamen wel 40 mylen , en meer , beflaande.

Vlak in 't N. , of ontrent in het N.
N. W. onthoud zich ^de koning van

Borneo in het dorp van dien naam , dat

al mede aan een grooten fchoouenflroom

by een zeer groote baai legt , die aan

wederzydcn in 't O. en W. een fwaar rif

heeft , vlak voor welke zich 5 eilandekcns ,

die al wat bergagtig zyn, opdoen.

Men ziet 'er 5 by een , i V, myl buiten

de wal, Poelo.Tiga, en nog een , Mon-'5

eenpiaccra genaamt , met nog een klein

zonder naam j ook ziet men by de zelve

eilanden, een fwaar rif N. Ö. en N. W.
itrekkcndé.

Hy word by zommigen voor den hoofd-

koning en dit dorp voor de hoofdplaats

van het ganfch eiland gehouden. Het legt

a.ui een groot moeras , en mecll altyd onder

waier, zoo dat men ineell met vaartuigen

aan de huizen , die wel z of 5000 in getal,

en veel van planken zyn , vaaren moet.
Ook hebben zy buiten de huizen , die

hier by een liaan , nog veel andere land- en
thuinhui<cn , d.iar zy zich. in een groot
.getal , altyd met pyl en boog en met
Iparten gewapcnt, onthouden.
Die vw hunne fpatpyltjcs getroffen

word , is doorgaans een man des doods.
Het zyn kloeke enftoute, doch te gelyk
ook trouwlooze menfchen, op de welke
geen ftaat ter wereld te maaken is , gelyk
de onzen ondervonden hebben.

. N. O. van 't dorp Borneo op ontmoet
men eerft Quelle Copam een dorp , aan
een rivier: wat verder N. op is weer een
rivier , daar de wal met een grooten
hoek , Tandjong Sabaon genaamt , na
't N. W. uitdraait. Wat verder O. aan
draait het land met een bogt, en alwaar

men 't dorp Tangifftr , ontrent 7 mylen
van dien hoek , leggen heeft.

Zes mylen verder heeft men 't dorp
Quinoni (waarvoor, f mylen buiten de
wal , weer 3 eilandekens leggen ) en 4 of

f mylen N. O. op het dorp Bacaracai
ontrent nog zoo veel verder Baja Moma
by een fpruitje ( daar men 3 mylen buiten

de wal weder z eilanden heeft) waar na
zich z mvlen verder 't dorp Api Api op-
doet, vanwaar de wal na 't N. en N. O.
tot aan den Tandjong ofte hoek Sanfaon
wel 14 mylen verre omdraait, terwylzich
2. mylen van Api Api de vloed Sandanaon
zeer lullig vertoont.

Van dezen hoek Sanfion tot Tandjong
Mater (die vlak N. aan draait) heeft men
1 1 mylen van nooden, waar voor ettelyke

mylen buiten de wal 4 groote en eenige

kleine eilanden leggen. Na dat men
voorby de baai van Marudo , digt by
Tandjong Mater , en ontrent 8 mylen
vun dien hoek N. W. aan, gekomen is,

heeft men buiten de wal Poelo Avigo j en
wat verder N. W. op Punta Corpaon

,

daar men ook ettelyke kleine eilandekens

tuflchcn deze en den voorigen hoek heeft j

gelyk zich al verder op zoo langs de wal,
als 'er buiten , eenige reven vertoonen.

Van den hoek Corpaon (zynde een uit-

llekcnde N. Oollelyke hoek) draait de

wal met een groote baai , die wel 17
mylen van den eencn tot den anderen hoek
breedt, en 17; mylen diep is , na 't O.
Deze baai word doorgaans de St. Anne-gf. Anne
baai, en ontrent des zelfs midden, daarBa.ii.

men inkomt, Egane genaamt. Buiten de

zelve ettelyke mylen na 't N. legt 'teiland

St. Michiel, nevens nog f kleine eilan-

dekens. Aan den Oollkant van de St.

Anne -baai legt Tand)ong Matte, waar
voor men een fwaar rif, en ettelyke ei-

landekens daar buiten heeft.

Van Tandjong Matte f mylen heeft

men weer O. aan een kleinen hoek , en
Beoollen den zelven de rivier Sifor, waar
na zich een klein baaiken met z fpruitjens

tot China Bafagon (den naam van een

dorp) opdoen, gelyk men tuflchcn die

rivier Sifor, en dit dorp, O.N. ü. op J
eilandekeus eenige mylen buiten de wal
ziet.

Daar na al O. aan tot de O. hoek 10
ray-
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Baai.

mylen voortgaande, ontmoet men nog 3

rivieren , en dan buigt de wal van dien

O. hoek af hoe langs hoe meer na 't W.

,

daar zy de Dwaalbaai
, f mylen breedt

,

en 8 mylen diep , en in 't midden van

•tvelke een klein ritje is, maakt} vanwaar
zy door 't ü. vlak Z. O. aan met een zeer

flaauwe en lange bogt, wel van f 5 my-
len , tot aan den hoek van St. Antoni

DcDwaal draair. Twee mylen Z. aan van de

Dwaalbaai ontmoet men het dorp Cavaon

,

nog maal zoo verre Z-. aan Tandjong Tape,
daar de kuil weer W. aan 2 of 5 mylen
en dan weerZ. O. aan 2. mylen uitloopt,

alwaar zich Colla Brava , of een woefte

kuft, gelyk zichdigt by Tandjong Tape
't eiland St. Auguftinus , nevens

J of 4
kleine eilandekens opdoet. Deze woefte

kuft zoo Z.O. aan al langs gaande, ont-

moet men 10 mylen verder St. Lucia
baai , 8 mylen verder 't dorp St. Antonio

,

en 7 mylen verder de baai van St. Vit ;

gelyk men 6 mylen verder het dorp Laton
heeft. Nog 14 mylen verder heeft men
Porto Tube , zynde een zeer goede ha-

ven , en nog 8 mylen verder heeft men
den hoek van St. Antoni , tuflchen welke
en de baai van St. Vit buiten de wal

24 of zf mylen zich ettelyke reven of
droogten met eenige kleine eilandekens,

van welke 'er zommige in de kaart met
haare naamen uitgedrukt ftaan , vertoo-

nen.

Van den hoek St. Antoni af, daar die

flaauwe lange baai eindigt, en by welke
digt aan de wal 4 eilandekens leggen,
draait de kuft weer Z. O. aan 10 mylen
verre tot ^znJart Gyzens ftompen hoek,
van waar de wal weder ó of 7 mylen
verre meeftW. aan loopt, tuflchen beide

welke O. en W. hoeken men 2 rivieren

heeft. Van daar , of van de Weftelykfte
rivier Z. O. ten Z. aan loopt men ontrent

10 of 1 2 mylen verre tot Tandjong Brouw,
of Deutekomshoek , daar men weer een

baai van ? of 4 mylen breedt en wel 8

mylen diep , met een groot eiland in

't midden pas buiten de wal Z. O. en N.
O. geftrekt leggende , by het dorp Coeti

heeft , daar zich ook een rivier ten Z.
van een dikken hoek vertoont.

Van de rivier van Coeti 4 of f mylen

penCoetT ^- ^^" ^'^^^^^ men het dorp en de rivier

Billipapan' van JVIonta ; daar na buigt de wal met
en Paffir.een dikken hoek van f of 6 mylen lang

tot het dorp en de rivier van Billipapan

,

en nog T, mylen verder vertoont zich het

dorp en de rivier van Paffir , met welke
lieden van Paffir en Coeti die van Macaflar
wel gewoon zyn te handelen , dat men
breeder onder de ftoffc van Macaflar zien

I<an. Tuflchen Billipapan en Paflir heeft

men een dorp, het Slangevangers Kerk-
hof, alzoo men daarvcelc en zeer vergif-
tige {langen heeft.

III. D£E1.

Vier mylen vanPaflïr, alZ. aan, legt
Paflir Brava, ot hetWoeft Paflir, mede
aan een fchoone rivier, van waar de wal
met twee hoeken 2 of 3 mylen verre na
't Z. O. draait , tuflchen de welke zich
ook een rivier vertoont. Een weinig
verder Z. ten W. op heeft men 't dorp
Pammatan aan een fchoone rivier, 2 my-
len verder 't dorp Apper by een rivier j
dan 3 mylen verder den langen hoek
Tandjouw by een rivier, tuflchen welke

,

en de rivier van 'tdorpPamoekan, 2 my-
len verder gelegen een kleine baai

, gelyk
'er wat verder nog een riviertje is , en 4
of ƒ mylen van Pamoekan het dorp en de
rivier van Capoes , ftrekkende de wal
allengskens al hoe langer hoe Z. W efte-

lyker tot Oedjong Selatan of den Z. hoek
toe, die zich van Coeti wel 40 of fo my-
len verre uitftrekt , en meeft Z. Z. W.
aan draait.

Van Capoes 2 mylen verder gaande,
heeft men het dorp Catappa , van wel-
kers rivier men tot het dorp en de rivier

vanCamla f of 6 mylen van nooden, ge-
lyk men tuifchen beiden nog 2 rivieren

heeft.

Van Camla tot het dorp en de rivier Verfchei-
van Boekil heeft men 4 mylen van noo- de andere

den , en tuflchen beiden vertoont zich Dorpen

nog een fchoone rivier in 't midden van j",j'^'"^

dien weg, gelyk men af en aan die rivier
'^^"'

pas buiten de wal 3 kleine eilandekens
Z. enN. ontrent i myl van malkandeicn
en vlak in 't Z. O. nog een groot eiland

,

Poelo Laoet genaamt , ontrent 2 mylen
van de wal leggen heeft.

Dit eiland, dat Z. W. en N. O. wel
10 mylen lang, na deZ. kant 3 of 4, en
na de N. kant ontrent f of 6 mylen
breedt , en daar ook van een fraaje baai

en van verfcheide rivieren aan de N. W.
kant, doch maar van eene aan de Z. O.
kant voorzien is, heeft aan deZ. O. kant
ook een kleine baai , waar in 3 eilande-

kens gelyk 'er nog 8 aan de Z. hoek van
dit eiland leggen.

Vyf mylen van het dorp Boekil heeft

men aan een fraaje rivier het dorp Auwer
leggen -, buiten welken ftroom men nog
een andere , die grooter is , tuflchen bei-

den heeft. Van Auwer tot het dorp en
de rivier van Kintap heeft men 3 mylen
van waar de wal van 't Z. al meer en
meer na hetZ. W. draait. Twee mylen
verder na den Z. hoek doet zich 't dorp
Aflamaflan, en die rivier, nog 3 mylen ,

verder het dorp en de rivier van Tape,
en daar na nog 4 of f mylen verder de
Z. hoek op , die wel 6 mylen lang , en
2 of 3 mylen breedt is.

Van dezen hoek buigt de wal, die daar

vry revig is , vlak na 't N. wel 7 of 8
mylen tot aan Banjar Maflin na binnen,

zonder dat men iet anders , dan diverfchq

H h vivie-
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rivieren ontrent i of i mylen van Banjar

Maflïn, tulTchen beiden ontmoet. Waar
by wy dit ganfcli eiland omgevvandek

hebbende , nu nog maar weinig , van

't geen men d'aar binnens lands heeft , te

zeggen hebben , alzoo 't meert uit Iwaare

bosichagien en gebergten
,
gelyk men uit

deze onze kaart zien kan , belbiat.

By de ftadt én baai van Marudo , in

't N. , heeft men de St. Pieters berg.

Ontrent Succadana , en BewQften 't zel-

ve, doen zich landwaard in de koningry-

ken Hermata, Landa, en Lava, (daar

veel diamanten en ook peerlen v.illen

)

met hunne grootc dorpen op , zoo als

zich die ryken na 't O. van 't W. flrand

af uitftrckken, en Bezuiden de rivier van

Succadana vertoont zich 't hoog land van

Kondawanga tuffchen die rivier, en tus-

Meeft fchen die van Mandaway en van Banjar

onbekent. Maflin , en Benoorden Cotaringan , als

een zeer groot en woell land , van het

welke
,
gelyk mede van het zeer woeft

,

groot, boiïchagtig , en zeer bergagrig

landfchap van Marudo , aan de N . zyde

van het land , niet veel , vei-mits die lan-

den nog weinig bekent zyn , te zeggen

valt ; hoedanig het al mede met 't land-

fchap der Sambas , Benoorden Hermata

,

gelegen is.

Men houd de volkeren van het dorp of

vlek Borneo voor de rykfte van 't geheel

eiland , niet alleen om dat 'er mede zeer

veel ftofgoud valt j maar om dat die foort

van goudveel zuiverder, hooger, en be-

ter van alloi is , dan 't gene men op alle

die andere plaatzen vint. Daar beneven

heeft men hier ook veel en zeer goede
' ja ( zoo men wil ) de beile kamfer van

geheel Indien , en meer andere fraajc

waaren « die hier met groote winft gezogt

,

en tegen kleeden fterk geruilt worden.

Deze Borncers hebben ook ongcmeene

groote praauwcn,fchoone , hegte , en
waar van 'er zommige wel 8 of lo voe-
ten wyt, wel 40 of p voeten lang, mee
een groote tent in 't midden, en van ^o
of 40 fcheppers voorzien zyn > hoedanige
men hier al veel vind, alzoo zy wat land-

waart in groote boflchen , vol fwaare
boomen , en voor den arbeid ovcrv loed

van mcnfchen hebben , alzoo 't daar van
hier over al krioelt.

Dit is wel 't voornaamfte, datwy van
dit groot en wocll eiland weten te zeg-
gen, alzoo 't van binnen zeer weinig, en
maar hier endaar aandeftranden bezogt,
en bekent is. Binnen in 't land is het vol

fwaare gebergten, en alomme met zulke

digtc en akelige boflbhagien bezet , dat

'er i-.iet door te komen is.

Men heeft in de zelve een foort van
A -pen waar in de beite Hezoars , Aapen-
Iteenen genaamt, vallen , en ook een foort

van Bokken , uit welke men mede een

foort van Bezoarlteenen in een

menigte bekomt. Ik hebbe van
die Aapen gezien die fpierwit , en ook
eenige die pikfwart waren ; ook vallen

'er Orang Hoetans , of bofchmenfchen,
een foort van zeldzaame Aapen , die regt

over eind gaan , in allen deelen de ge-

daante en manieren van een menfch heb-

ben, en aan de welke niets , dandefpraak

ontbreekt. Ik heb 'er twee levende van

gezien , en de laatfte by den Heer Camper
j

Heere van Ouwerkerk aan de Yflêl , welke
zyn Eerw. , tot Leyden woonende, nog
( zoo niet beter weet ) in een fles of pot
in liqueur te zien heeft.

Men heeft 'er van die foort van Egels,

of llekelverkens , waar in die heerlyke

Pedra de Porco^ of verkenfteen, valt. Moge
men dit land eens wat dieper onderzoeken ,

men zou 'er zekerlyk fchatten, die nog
onbekent zyn, vinden.

flegtcr

groote

TWEEDE HOOFDSTUK.
WAnnecr Borneo den Europeers hckent iviert. H-^annecr de Portugcezen Jjier quamen.

Nederlanders hier. Van Noord. Warwyk. Roef. Michielszoon , en

Blommart. Ferbond met den koning van Sambas in "'tjaar i6op. gemaakt. Vaak. In

''tjaar 1615. '/ Comptoir ua» Succadana ^(7//^/. Hoogkamer /wr. In ^t jaar 171 1.

van dcnBüfch hier na toe. In 'tjaar 1712. Geza^itcn van Banjar Maffin op Batavia.

Engelfchen.

Wanneer
• Bomco
den Eu-
ropeers

bekent

wicrt.

\v
Anneer dit eiland aan de Euro-

peers eerll: bekent geworden is,

konncn wy niet zeggen.

By den landbefchryver Ptolumeics komt
het met den naam van Infula bon£ Fortuna^

of'tgocder gcluks eiland, voor} maai'

die dat eiland , en de jiurea Cherfonefus ,

benevens andere landen , daar ontrent,

zoo als hy die in zyn kaart van Indien

.vertoont, eens aandautigbefchouwt, zal

moeten bekennen , dat hv de zelve voor-

ilelt , als een man , die 'er ganfch niet af

weet} alzoo dt Jurea Cherfonefus hier by

hem in 't O. geplaatfl: is, daar die eigent-

lyk Bewellen Borneo legt. Ja al dat hy

verder van Indien opftelt, is geen Iczens

waardig.

Onder de Europifche Natiën komen my
'er drie voor, die dit land eerft ontdekt,

of hier gehandelt hebben, te weten, de

Portugeezen,Ncdcrlanders,en Engelfchen

.
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1J17. De Portugeezen zyn hier lang voor

ons geweeft , en zyn de eerfte onder de

Wanneer Europeers, dien (voor zoo verre my be-

de Portu- kent is) de cerevan de ontdekking dezes
geeien eilands , dat geene der Ouden gekent

^^/„7='- hebben, toekomt

De eerite , die daar laft toe gaf, was
George MencfeSf Landvoogtder Moluccos,

die in 't jaar i f27. ( in plaats van Garftas

Henrik^d\c 't van den onderkoning belall

was, maar die het geweigert had; rafco

Laurens langs den weg van Borneo zont

,

om dit eiland wat nader te ontdekken.

Hy vertrok met een Cora Cora , en kreeg

by dien koning ( die by Orofius niet al te

ret uitgedrukt word ) door Aifonfo Perez ,

die daar fcheen bekent te zyn, toegang,

en verzogt van dien vorft verlolr' voor de

Portugeezen, om in dat eiland te mogen
handelen > om 't welk te eer by dien ko-

ning te krygen , hy den zelven een zeer

koftelyk tapyt aanbood , waar in 't hu-

welyk des konings van Engeland met de

naoeje des Keizers na 't leven uitgebeeld

was. De koning van Borneo (raogelyk

wel die van 't vlek Borneo ) vraagde

hem , wat alle die beelteniiTen en figuu-

ren op dit tapyt te kennen gaven, 't geen

hy hem zeer klaar uitlei j maar als hy
hoorde, dat dit een koning, alshy, en

een gekroont vorll van Engeland was,
\ vermoedde hy , dat deze Portugees hem

met dit tapyt en alle die beelden een

quaaden trek zogt te fpeclen, en dat hy
door toovery al deze beelden wel levend

/ maakcn , en hem met zyn ganfch ryk

daar door beJerven kon > waar over hy
zoodanig ontllelde , dat hy lalt gaf dit

tapyt met ter haall weg te doen, en hy
zou die Portugeezen zeer quaulyk gehan-
delt hebben , zoo Alfonfo Pcrez , en

eer.ige Moorfche kooplieden, hem geen
nader berigt daar at gegeven hadden.

Egtcr verbood hy toen de Portugeezen

om 'er te komen handelen , en bclallte

hen aunitonts dit eiland te veilaaten.

Gonfalvo Pereha , vierde Landvoogt van

Ternate, gierde, wanneer hy van Ma-
lakka vertrok, in 'tjaarifjo. op Borneo
mede aan, en maakte by die gelegenheid

vrede met dien koning.

Naderhand zie ik, da.t ecnen Pedro
^cixera dit eiland bevaaren , en daar van
getuigt heeft , dat hy het van den W. hoek
tot de haven van Borneo langs die kult

zeilende, bevonden had ontrent zoo my-
len lang te zyn , 't welk zoo 't waar is,

zou 'iwel 7 of Scomylen in den omtrek
zyn.

Buiten dit geval ontmoet ik in de
fchritten der Portugeezen niet meer van
dit eiland > egter is ons klaar uit andere
fchriften gebleken , dat zy van tyd tot

tyd zeer llerk hier op gehandelt , en
groote voordcelen gedaan hebben, gelyk

die van Macao hier op nog fterk hande- 1600.
len met kleeden, waar tegen zy zooveel
Peper, en andere koftelyke waaren, in-
ruilen, dat zy 'tecne jaar door 't andere
hier wel 3, 4, of 5 fchepen met Peper
van dawr gevoert hebben.
De eerfte Nederlander, die op dit ei-Nejer-

land verfcheen , is de dappere zeeheld Imdcrs
Olivier van Noord geweelt. hier,

Hy quam den 26"^" December irtoo.

met 't (chip Mauritius in de groote baai
van 't vlek Borneo ten anker, voor welke Van
hy 'tzeewaard eenige eilanden, van vis- Noord,

fchers bewoont, leggen vont, en die in
haaren omtrek wel 1 ot 3 mylen befloegen.
Doordien hier nu zeer veel vilch viel,

hielt deze koning tot dekking dezer vis-

fchers hier gemeenelyk een moflelvloot
van gewapende praauwen , die ook die-
nen om de rivier van roovers te bevry-
den , en om hem boven in 't vlek Borneo

,

dat nog wel j mylen de rivier op legt,

van alles kondfchap te geven.
Hy zont een Tsjmees met een gefchenk

aan dezen koning, hem bekent maaken-
de , dat zy hier in zyn land als vrienden
gekomen waren , die alleen voor hun
geldverzogten van levensmiddelen, wa-
ter, en 't geen hier verder vallen mogt,
gedient te worden. ;::

Daags 'ers aan kreeg hy veel praauwen
met hoenderen , vifch , en fruiten aan
boord , waar van hy 't een en 't ander
tegen Guinces lywaad (daar zy groote
genegenheid toe hadden , hoewel zy geen
Hollands lywaad begeerden) verruilde.

Hy kreeg ook eenige Edelen en Ürang-
kaja 's aan boord , die hy zeer vriendelyk
onthaalde, en aan welke hy eenige ge-
Ichenken gaf, om in vryheid te mogen
handelen j maar belalttc zyn volk goede
wagt te houden , en wel toe te zien

,

dat 'er niet te veel gelyk aan boord
mogten komen , om alle ongemakken,
verraaderyen , en 't overvallen van zyn
fchip voor te komen.
Den zS'*^" dito keerde de Chinees,

dien hy met het gefchenk gezonden had,
te rug , en bragt tyding , 'dat de ko-
ning , bekommert zynde , of wy niet

wel Spanjaarts, met welke hy in oorlog
was, wezen mogten, in 'teeril fwaarig-

heid gemaakt had, om ons het landen en
handelen hier toe te Itaanj maardat hy,
van de zynen nu beter onderrigt zynde,
wel een Nederlander aan land by zich

wilde hebben, om op 'tgczigt zelf daar

over te beter te konnen oordeelen.

De Heer van Noord zeide, dat hy dit

gcerne doen zoude, als de koning hem
maar een gyzelaar in plaats wilde geven,
't welk zyn Edelen aannamen hem aan te

dienen, aan welke hy toen eenige fraajc

roers, en andere wapenen gaf, om die

uit zynen naam den koning^te fchenlcen.

H h i Dac
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,6oi.> Dat het hier cgter niet helder , en een

neft vol Ichelmcn was , bleek dezen Zee-

voogt naderhand zeer klaar , alzoo hy

den i*^*" Januari i6oi. agter zekeren

hoek, ontrent i myl van zyn fchip wel

loo praauvven zag vergaderen , van

welke 'er naderhand zommige met eenige

zakken Peper ontrent zyn fchip quamen j

doch hy , hun toeleg gemerkt hebben-

de , verydelde den zelven door aan zyn

volk lalt te geven , van wel op hen te

paden, en 'er niet meer dan i of j bin-

nen boord te laaten komen.
Daar drongen 'er wel veelen van hen

tegen in } maar na dat zy merkten , dat

de onzen vuur op hen geven wilden,

hielden zv af, vraagende, waarom wy
óp hen fchieten wilden , waarop hen ge-

antwoord wiert , dat zy met hunne

praauwen wat verder van 't fchip moeiten

gaan leggen, geiyk zy toen deden.

Zy verfchoonden zich naderhand wel

by hem , van geen quaad in den zin ge-

had te hebben , maar 't vervolg toonde

het tegendeel , alzoo zy den i"^*^" 's nachts

vier fwemmers voor den boeg zonden, die

de kabel,van 't fchip meinden af te kap-

pen, 't welk zoo 't hen gelukt was, zou

't fchip tegen de wal gedreven hebben,

alzoo 't maar voor een anker lag, en dan

was het zekerlyk weg geweeft j doch de

onzen de praauw, die zy dryven lieten,

gezien, endaar uit hunnen toeleg gegill

hebbende, wierden dit gewaar, fchoten

niet weinig op die fwemmers , en be-

letteden hen dus hun voornemen uit te

voeren. Ook hadden zy de onzen al

meer poetzen gefpeelt, met hen goede-

ren te verkoopen , die zv hen noit , na

't geld al ontfangen te hebben, leverden.

Zy hebben hier (zoo 't my toefchynt)

eenige Peper gekogt > doch alzoo de Heer
van Noord bei icrktc , dat zy hem nier wel
behandelden , en niet dan quaad in den

zin hadden , is hy den f**^" Januari van

daar vertrokken.

^ , In 't jaar 1604. quam de zeevoogt
^ van fFarivyk met eenige fchepen voor

't eiland Crimata, dat ontrent Succadana

legt, en den i^'^'^" Maart hier ten anker,

daar zy zich ververfchten , en van waar
hy den if*^*" een chaloep na buccadana

zont, die van daar 100 R*^"-" aan diaman-

ten medebragt , waar na de Zeevoogt
den 7''^" Apul 'tanker geligt heeft , en
van daar vertrokken is.

Naderhand, in Juli, tot Patani zyn-
de, quam daar een jonk met een Gezant
van Borneo by H'arwykf met 8 Neder-
landze gevangenen , van den Zeevoogt
"Jacub HeemskerksvoW., met hunongcwa
pende fchuit van eenige Borncers geno-
men ; doch de koning , hier over mis-
noegt zynde, zont de zelve nu aan den
Heer Zeevoogt te rug , en fchieef hem

een minnelyken brief, waar by hy hem 1607.

den handel in zyn land ook aanbood.
Hy, en den adel aldaar, hadden ons

volk zeer wel gehandelt > doch zy had-
den veel fmaad heden van het gemeen
volk moeten lyden.

Ontrent 'i jaar irtoy. lag op Succadana „ ^
ah ons opperhooft Hans Roef ^ koop- °

'

man , die volgens de berigten van daar,
in groot gevaar was, om van die inwoon-
ders vermoort te worden , alzoo zy
willen, dathy een grcote party diaman-
ten by zich had, waarom hyverzogtien
eerlfenvan daarverlolt te worden. Ook
hooide men in Juni tot Bantam, dat de
koning van Banjar Maffin een jonk , door
de Heer yerfcboor , ons Bantams opper-
hoofd, gezonden, overvallen, enden
koopman. Gillis Michielszoon , door hem ?:'^„^1
ten handel aan land ontboden, Ichendig
vermoord had , waar op de Heer Verfchoor

den ii,<i«" duo een chaloep met volk en
ammunitie , en Samud Blommart als bevel - Blom-
hebber daai na toe gezonden had , om onze mart.

kooplieden met hunne gelleenten van
Succadana teligienj hyquamden i ^ Juli

weer op Bant.im , met tyding uat Hans
Roef vyf dagen voor hun komll , alzoo

hy zich daar niet langer vertrouwen dor ft,

na Patani vertrokken was.
In 't begin van 'tjaar 1609. blykt my,

dat de Heer Samuel Blommart , opper-

koopman met de chaloep de vliegende

Draak op Succadana gelegt was , om
hier als Opperhoofd onze zaaken waar te

nemen. Hy kreeg in Maart lalt om we-
gens den diamant-handel een verbond zoo
met den koning van Banjar Maffin , als

met de koningin van Landa, die den ko-
ning, haaren gemaal, in Januari uit ja-

loezy had doen ombrengen, te maaken.
Den lü'^s" September 1710. quam hy

van hier met het jagt de Vliegende

Draak op Bantam, en verzogt, nadat
hy nu een fraaje party diamanten by een

verzamelt had , om zyne verloilïng, alzoo

zyn tyd , ot verband om hier te leggen,

uit was.

Hy was by een berigt, in 't jaar 170P.
gegeven, van oordeel, datTeyen, (een

plaars in de rivier van Lauwe, van waar

een rivierken na Landa loopt) Sadong,

( Benoorden S imbas , onder den koning

van Borneo Itaande , en van waar men
in een dag over land na Landa gaan kan)

Manpana (Bezuiden Sambas) en Borneo,

de bslle handclplaatzcn hier waren, hoe-

wel hy Sadong nog voor beter keurde.

Hy zeide ook , dat op Sartibas veel

flcgt goud , als mede bezoarftcenen vie-

len. Hy had daar op de laatlte plaats

eenen Pieter Aartszoon gelaaten , om den

handel van Landa waar te nemen, en

ook vernomen , dat 'er ontrent Sambas
een rivier was , die zich met een fpruit

in
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in de rivier van Landa ontlaft , langs

welke men dus 7,eer geraakkelyk op

Landa komen kon.

Hy verhaalde , dat die van Sambas en

Landa te dier tyd met malkanderen in

oorlog waren , en dat in de eerlle plaats

de ryll veel beter , en tot minder prys,

dan wel tot Succedana , te bekomen
was.

De Heer Elommart had ook een brief

van den Heer Princc van Orangie beko-

men, om dien aan den koning van Bornèo

( te weten dat vlek in 't N . gelegen ) te

behandigen , en ook laft om met den ko-

ning van Banjar Maffin een verbond te

maaken , twee der grootfte ryken hier,

van 't welke 'teerde aan de N. kant, en

't ander aan de Z. kant van dit eiland ge-

legen was.

Den iz**^" April had men met een jonk

vanGreffic hier berigt gekregen, dat die

van Palimbang van voornemen waren,

om met 40 praauwen hier te komen , en

om dan Succadana, en den diamanthan-

del onder hun gewelt te brengen. Wy
verzogten toen aan de koningin van Landa

wel ( na aanbieding van hunne rivier met
een van onze jagten te dekken) om van

alle K,uropil"che Natiën hier alleen te mo-
gen handelen, doch zy gaf tot antwoord

,

dat haar land van Lamla en de rivier de

Lauwe voor yder een open ftont , om welke

reden zy met ons in geen verbond wilde

treden.

In 't midden van 't jaar i6op. was de

Heer Elommart van Succadana na den ko-

ning van Sambas getrokken , en 'er den
iftcnjuii gekomen, hebbende verder met
den zelven gefproken , om een verbond

wegens den diamant - handel te maaken

,

ten welken einde die vorlt reets met den

•koning der Wilden (daar eigentlyk de

diamanten vallen) daar over hadde doen

handelen , die ook tot een monlter een

diamant van tuflchen de 30 en 40 caraat

medegezonden had , nevens een berigt

,

dat daar veel fteenen van 4 tot 14 caraat

vielen > een handel , waar op toen de

Portugeezen ook Iterk vifchten , die zich

ten dien einde met die van Borneo reets

vereenigt , en zich daar vallgemaakt

hadden.

Ondertudchen maakte de Heer Blom-

mart dit Verbond met den koning van

Sambas.

Eeuwig Contraót , ende Ver-
bond van wegen de Hoog Mogende

Hccren Staaten Generaal der l^er-

eenigde Nederlandze Provintien , zyn
Princelyke Excellentie ^ ende de Hee-
ren Bewindhebberen van de zelve

Landen , traffiquerende op Ooft-
indiën, ter eenre, ende danDoor-

lugtigen Koning van Sambas , ende ^c
omleggende Plaatzen op 't eiland

Borneo , ter andere zyde , gemaakt
ende vaftelyk befloten het naar-

volgende.

I.

IiV den eerflen is gecontrafleert , dat de
Verbond

Hoog Mogende Heeren Sraaten Ge- met den
neraal, zj'^ePrincelyke Excellentie, eWi? l^oning

de Bewinthebberen den Zeer Mogenden }'"" '^^'^•

Koning van Sambas , zyne onderdaanen^.^
j^j^

ende landen^ zullen helpen hefchermen ^ je- 1609, ge-

gens alk geweld^ ongelyk^ ende invaften /^ maakt.

water ende te lande ^ die hem door de Span-
jaarden ofte Portugeezen zouden mogen aan-
gedaan worden.

I L
Ende by zoo verre yemant van buiten den

Koning in zyn land quame aandoen eemgen
oorlog, zullen de Capiteinen ende Gecom-
mitteerden der Vereenigde Nederlanden
tot Sambas reftderende met alle hun volk en

magt de zelve refijleren , ende den Koning
van Sambas ajfifieren, zoo veel het mogelyk is.

By zoo verre die ^'^« Sambas elders bui-

ten hun land eenigen oorlog ofte entreprife

aanvaarden , zullen de voorfz Capiteinen

ofte Gecommitterden , met haar magt te

water of te lande niet gehouden zyn eenig

behulp te doen.

l V.
Hier tegen zal de zeer mogende koning

van Sambas, ende zyn onderdaanen, waar
onder begrepen word Mompana , Landa,
ende alle andere landen , die onder zyn ge-

bied (laan , die van de voorfz Provintien

,

als Gelderland, Holland, Zeeland,Utrecht,

Vriesland , Overyflcl , ende haare Gealli-

eerden, van devoorfz^xo^miïQiy commiffie

hebbende , in zyn land verkenen vryen han-

del, ende fuffijante vaftigheid, daar hunne

perfoonen en goederen in goede bewaaringe

mogen zyn, ende de zelve befchermen tegem

allen , ende iegelyk , zonder dat zy lieden
,

ofte hunne goederen , zullen befwaart wor-
den met eenige lajien ; maar haare goederea

vry uit- ende invoeren zonder eenigen tol , ofte

andere ongeldcn te betalen.

Desgelyks zal de voornoemde Koning de

geenen, die commiffie van de voorfz ^vovm-
tien hebben , vry in alle zyn landen laaten

handelen , als Mompana , Landa , ende

voorts heel tot deW ilden , daar de diaman-

ten gevifcht worden , zonder dat van zyne

onderzaten de zelven eenige verhinderinge ofte

overlaji aangedaan zal worden.

V L
Zal van gelyken de hooggedagte koning

van Sambas, ende de zynen, niet toelaaten

ofte vergunnen eenige handehnge , of woon-

plaats, aan eenige ^T^'xn^iurxs, Portugezen,

Engelfchen , Franfchen , ofte andere Eu-

rvptfche Natiën.

H h 3
ran
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F'ait gelyken en zal de voorgedagte koning

van Sambas geen diamanten uit zyn laiid

If.aten voeren door zyn inwocndercn , ofte

cenige vremdc Natiën , die in zyn landen

zouden mogen komen traffiqueren > maar alle

de zelve aan de geencn , die de commiffie van

de vovrfz Provinciën hebben^ tot een rede-

lyke prys verkoopen.

VIII.
Ende by zoo verre die van Landa , dcs-

gelyks de Wilden , daar de diamanten ge-

vifcht worden , volkomentlyk tot Sambas
willen komen handelen , ende Succadana
verlaaten , zullen de gecnen , die de commiffie

van de voorfz Provinciën hebben , haar huis

aldaar ook opbreken , ende in Sambas ko-

men , ah00 , op twee plaatzen wooncnde
,

altyd oorlog tujfchen de koningen van Sambas
ende Succadana zoude ontjlaan.

I X.
Zullen de Hoog Mogende Heercn Sena-

ten Generaal , zyne Princelyke Excellen-

tie , ende zyne Capiteinen ende Commifen

,

in Ooftindién traffiquerende , met den koning

van Sambas , ende zyne onderdaanen , nu

ende ten eeuwigen dage ^ goede alliantie ende

vriendfchap onderhouden , ende de voorfz

Poinüen in alles naarkomen , ende nog meer-

der , die tot vrede ende vriendfchap flrekken ,

des noodig zynde gemaakt te worden , de

welke by beide Partyen^ gelyk deze, onder-

teikent ende geconfirmcert zullen zyn.

ARum tot Sambas dez^n eerflen OSlobcr

I/op. Was onderteikent in Arabifche let-

ters , den naam van de Koning , daar

onder flont , uit den naame van de Hoog
Mogende Heeren Scaaten Generaal, zyn

Princelyke Excellencie , ende de Heeren
Bewindhebberen der vcreenigde Ooflindifche

Compagnie, was onderteikent

,

SAMUEL BLÜMMART.

Ook kreeg men hier nu tyding , dac

die van Calca , Seribas , en Melanoege

,

volkeren Benoorden Sambvis, van die van
Bornco afgevallen waren, en zich onder
de magt van den koning van Djohor be-

gcxen hadden. Die waren plaaczen daar

grocicen handel viel, alzoo men hier veel

goud , bczoarllcencn
,

peerlen , en meer
andere dierbaare waaren, vont.

Aangezien nu die van Borneo die van

Sambas gedreigt hadden , om hen mee

ifo gevvaapcnde praauwen te komen be-

zoeken, waren zy zeer bekommert, en

verzogten ons ernllig , om doch hier een

vefling te bouwen.
Den 18''^" November waren hier tot

Sambas wel zo Wilden met eenen Kijay

Cabc gekomen , die voor den koning
na de Wilden van Landa geweeft was,
en eenige van hunne Orangkaja 's mede
bragt , om met den kotiing van Sambas
(die alle middelen aanwendde, om met die

t jaar

van Landa in een goed verftand te leven
) j^jg

een verbond te maaken ,
gelyk ook ge-

Ichied is.

Pas na het vertrek dezer Wilden kreeg
de koning der Sambas bcrigt , met een
brief van den koning van Soby , een
eiland , digt by dat van Borneo leggen-
de , dat die van 't vlek Borneo met i fo
praauwen klaar lagen , waar in 40 ko-
ningen waren, waarby men hunne magt
afmeten kon.

Ook hadden zy met die moflelvloot al

in zee geweell , doch hadden wegens on-
weder moeten te rug loopcn, zynde nu
van voornemen om 't nog een maand in

te zien , en dan na Sambas te komen,
om dat 6 maanden lang te belegeren.

In 't jaar 1616. hadden wy hier den
koopman Henrik Vaak als ons opperhooft

,

zonder dat my blykt , wanneer hy hier

quam, of hoelang hy hier gelegen heeft.

In 't jaar lóip. quam 'tfchip Delft van
Succadana voor Jakatra in de vloot van
de Heer Coen , een bewys , dat wy toen

hier nog handelden.

De volgende tydeii hebben ons egter

geleert , dat de handel voor onze Maat-
Ichappy niet al te voordeelig , of altoos

j^
niet na hun genoegen geweell is , alzoo de 1613'.

"""

Heeren Zeventienen by hun fchryvens Comptoff

van den XTf^'^°' Oftober 161^ laft gaven, '^" ^uc-

om , nevens meer andere comptoiren,"|j^"*

dat van Succadana te ligten.

Na dezen tyd zie ik , dac de Heer 'Jacoh

van der Meulen (naderhand Equipagie-

mcefter op Batavia j in 't jaar 1644. na
Amboina met 'tfchip prins Fredrik Hen-
rik gaande, op BanjarMaflin aangeweeft

is.

In»'tjaar 1664. bezogten wy hier een

plaats, Maitapoera genaamt, om de pe-

per en 't goud , daar vallende , in te han«

delen. En in 't jaar ió6f . bragt de koop-
man Antoni Hurdt maar 36 lalten peper

van daar j doch hy had nu het concraft,

mee dien Pangerang aangegaan , beveiligt.

In 't jaar 1666. en al in veel jaaren te

vooren , hebben wy hier geen Logie ge-

had } maar haar Edelheden zonden jaar-

lyks 1 fchepen hervvaavcs, omdediaman-
cen, in zeke Myne alhier vallende , en bccer

( zoo men wil ) als de Kuil- ofGolconda-

fche diamaneen , mitsgaders ongemeene

fchoone en grooce peerlen , nu en dan

hier gevonden , van daar ee haaien , niet

genegen zynde het leven van hunne die-

naaren, by 'topregtenvaneencompeoir,

hier weder te wagen , alzoo de ervaren-

heid hen niet dan te veel , tot hun leed-

wezen , geleert had , dat dit een verraa-

derfch, bedricgelyk, en trouwloos volk

was.

In eenige volgende jaaren hebben wy
hier geen handel eer wereld gehad j maar

1671. was 'er nog een vrymans chaloep

ge-
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1706. geweeft, die wel twee Iioofdfom men op
allerlei B.itiivifclie goederen , en Macas-
zaarze klecdcn

, gewonnen had.

-, , Na dat de Heer 'Jacob Hoogkamcr (van

jjjg°^)g^ welken wy elders breeder fprekenj in

't jaar 1706. in zyn huis gegyzelt was,
wegens eenige penningen , die men van

hem eifchte , en wegens een fwaar pro-

ces , daar over , als over een andere zaak

met den Ed: Heer de Vos , zoo is hy
(gelyk men daar breeder zien kan) met
eenige Engelfchen van daar na Banjar

iVlaflln gevlugt , alwaar men oordeelt dat

hy , alzoo de Engelfchen toen met die

Inlanders overhoop lagen , een droevig

einde in 't bofch gevonden heeft , welkers

omltandigheden wy elders breeder heb-
ben aangehaalt, en waar van wy hier na
onder de zaaken der Engelfchen nog iets

zeggen.

, .. .,,, In 't jaar 171 1. is de Canitein Lieute-

171 1. v.in "^"'^ -'v. van den Bojcb^ als hoofd van een

den Boich nieuwe onderneming, en den onderkoop-
hier na m^in Abraham Poele ^ als zyn Tweede hier
°^' na loe gezonden , om te zien , of men

'er weer een comptoir ( waar toe groote

hoope was) zou konnen oprigten.

Egter is 'er toen (zoo 't my toefchynt)

niet veel afgevallen; doch 'tjaar daar aan
geleek het 'er beter na.

In 't jaar 1711. zonden die van Banjar

In 't jaar twee Gezanten van dien koning aan haar
ï7ii.Ge-ii(lelhcden, die den 27'^'=" Juli door den

van ™an- Sjahbandaar , den Heer Cornelis Hajfelaar ,

jarMaflin^n den Oppcrkoopman Salomon Storm,
op Bata- 's morgens tuflchen 7 en 8 uuren met veel

ftatie ingehaalt wierden.

Een der zelve was 's konings oomj
doch geleek in zyn gewaad maar een ge-
meen Javaan te zyn.

Zy waren met hun eigen vaartuig, 45-

koppen Iterk , en met 4 baflen , en 2, of

5 kleine llukjens, voorzien, ingezelfchap

van een chaloep der E. Maatfchappy op
Batavia gekomen.
Onze Gecommitteerden voornoemt hen

op hun vaartuig verwelkomt hebbende,

yia.

en van boord vaarende , wiert 'er voor
hen van hun vaartuig zevenmaal , en zoo
dikwils ook van 't g Ijoot gclchoten.

Ook bragten zy toen een fchenkagie

van hunnen koning aan haar Edelhcden
aan land , die in twee kjeme aapen aan
goude ketenkens (van welke de eene hagel-

wit, meteen j^nude ring aan yder poot,
en de andere fwart , met een fraai vlekje

op de neus gctcckent, en yder in een by-
zonder korfje , tempelswyze gemaakt was)
en in een fraaye diamant, nagiffingiooo
R''"=' waardig, beltont; en welk juweel

,

in een bamboesje , met 's konings brief

aan haar Edclheden , door een helbaardier
op een zilvere fchotel voor uitgedragen
wierc, terwyl eenige van hunne dienaars
de andere gefchenken voor uit droegen.

Mogelyk zal men vraagen , waar die 17U.
gefchenken blyven. Zy worden ten voor-
deel van de E. Maatfchappy openbaar
verkogt, dog zoo yemantvan haarEdel-
heden er zni in heeft , die kan ze voor
den prys , waar op zy geichat zyn , voor
alle anderen naaften.

Na dat zy ontrent het hoofd in de ri-

vier gekomen waren , wicrtde fchuit van
Staat, waar in zy zaten, met een paard
na 'tkafteel getrokken, en toen door de
foldaaten , daar geplaatft , driemaal ge-
fchoten, 't geen daar na , als zy by den
boom quamen , door andere foidaaten
driemaal hervat wiert.

Nadat zy te land geftapt waren, ftont
het volk van de waterpoort tot de Heer
Generaals wooning in de wapenen , ter-
wyl zy in 't midden van onze twee Ge-
committeerden na de zelve, en zoo verder
over de groote zaal, en langs een fmalle
galdery in de Vergaderzaal gingen , alwaar
zy den Heer Generaal -van Riebeek aan
't eene eind van een lange tafel, en zynen
Geheimfchryver aan 't andereinde vonden
zitten.

Na dat zyn Edelheid hen de hand ge-
geven , en dus verwelkomt had

^ gingen
zy op twee Itoelen , tuflchen hunne gelei-
ders in, mede aan die tafel zitten, rondom
welke 7 helbaardieis met hun roode rok-
ken van Staat , en hunne heibaarden in
de hand, zeer ontzaglyk ftondcn.

Als zy pas zaten , wierden 'er p kanon-
fchoten van 't kalleei , om hen te verwel-
komen

, gedaan , waar na 't gefchenk der
twee aapen getoont , en 't bamboesje met
dien diamant ( 't geen zyn Edelheid wat
veragtelyk op de tafel terzyden lag) ne-
vens 's konings brief wiert overgegeven j
die door den Capitein der Maleyers ge-
opent , en bevonden wiert in 't iVlaleits

opgellelt te zyn.

Zyn Edelheid vraagde, hoe hun koning
voer, en zy zeiden, dat hy nu zeer wel,
maar dat het voor hem een groot geluk
geweeft was , dat een van onze fchepen

,

en 't voornoemt galjoot 'er lag , alzoo hy
anders met eenige van zyn nabuuien in
een fw aaien oorlog ( waar van zy door
ons (chip nu afgelchrikt waren) geraakt
zou hebben.

Zy bragten ook 30 pikol peper mede,
en zeiden , dat de Chineezen in dit jaar

veel pikols van daar gevoert hadden.

Als bedelaars (volgens de gewoonte der
meefte Oollerlingen) verzogten zy, zoo
ras zy hun gefchenk overgegeven hadden,
als in vergelding van 't gelchonkcne, fo
fnaphaanen, p pikol kruit, en verlof om
meer geweer te mogen koopen , alzoo

hen bclaft was ten eerften weder te ko-
men.

Zyn Edelheid gaf hen tot antwoord,
dat men 's konings brief eerlt overzetten,

dien
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,, jj^, dien lezen , dan over den inhoud des zelfs

raadplegen , en dar men het dan op dit

hun verzoek nader antwoord geven zou.

OndertufTchen wierc hen een kopje

Thee aangeboden , en na dat 'er over

deze en gene onverfchillende z;uken nog

wat gefproken was , wierden zy na hunne

verblyfplaats , by den Medicynwinkel der

E. Maatfchappy
,
gebragt.

Men verltont naderhand , dat zy den

Peperhandel aan de E. Maatfchappy al-

leen , by contraft quamen aanbieden

}

waar toe zy zich cenigzins geperll: von-

den , alzoo zy met die van 't vlek Borneo

,

en met de Bergvolkeren , over hoop la-

gen, verzoekende dat wy de peper, die

'er nu was , ten eerllen met onze fchepen

wilden komen athaalen, en dat wy hun-

nen koning tegen zyne vyanden de be-

hulpzaame hand doch wilden bieden.

Haar Edelheden , deze goede gelegenheid

waarnemende , namen deze aanbieding

des konings aan.

Ondertuflchen zonden die van 't vlek

Borneo ook Gezanten na Batavia, en ver-

zogten haar Edelheden , dat zy hunnen
koning tegen dien van Banjar Maflïn ge-

liefden te helpen; doch dit wiert hen op
een beleefde wyze afgeflagen.

Daar op nu zonden haar Edelheden den

Capitein Lieutenant van den Bofch als Op-
perhoofd , en den voornoemden onder-

koopman Abraham Poele, als zyn Twee-
den na Banjar Maffin , om daar weder

een comptoir op te rigten , en onze zaaken

waar te nemen ; doch na dat zy hier met
eenige fchepen gekomen waren , bevon-

den zy , dat eenige Chineefche jonken

het vet hier al van de ketel gefchuimt,

en met een menigte picols peper na China

vertrokken waren , zoo dat 'er voor ons

naaulyks eene fcheepslaading overfchoot,

waar uit klaar bleek , dat zy onze fchepen

meer , om daar door tegen hunne vyanden
gedekt te zyn, dan wel ora die af te laa-

den , verzogt hadden , 't geen ook de re-

den was, d.it onze nieuwe Opperhoofden
vry flegt vergenoegt hier van daan qua-

men j en dit is het alles, dat ik van onzen

handel op Borneo wete te zeggen.

Enecl-
"^^t nu de Engclfchen aangaat , de

khen. zelve hebben hier op mede al van oude ty-

den gevaaren , dat my tocfchynt ontrent

'tjaar lóop. eerft een aanvang genomen
te hebben.

In 't jaar i(5p(5. quam 'er een Engelfch

fchip op Cotaringan , waar mede Capitein

Jacob de Roy van daar na Succadana , en

verder na Malakka en Atsjien vertrok,

zynde 'teerfle, dat oit op Cotaringan gc-

weell was.

In 'tjaar 1702. hebben zich de Engel-
fchen op Banjar MafTm ook vaftgezct.

Hetbcrigt, dat men toen van Macaflar

aan haar Edelheden daar van gaf, was al-

dus : dat 'er toen groot en klein 40 En- ,^0^^
gelfchcn op Banjar waren , over welke
een Generaal van Z7 jaaren 't gezag had.

Zekere Topataivan , hoofd der Boeginc-
zen en Wadjos, zeide, dat hy Jldaan^
ofO/denvIict, genaamt, en dat hy eenig-
zins van 't maagfchap van de Heer Johan
van Hoorn ( toen Direfteur Generaal op
Batavia ) en een kindskind van 't Engelfch
Hoofd was, dat eertyds op Bantam ge-
legen had. Deze had nog een Tweeden,
of een Adminilfrateur , en een Geheim-
fchryver, onder zich.

Dit Hoofd hielt huis op een vlot van
Bamboezen met zolderingen , waar op
geen Engelfchen, maar alleen Boeginee-

zen , de wagt hielden. Zy hadden aan

de kant der rivier een flerkte van loflc

aarde , met pallifl^iaden befchoeid , en die

met een planken vloer belegt , welke al

mede van Boegineezen bewaart wiert , en
met loyzere Tlukken, en eenige ammu-
nitie voorzien was. Het hoofd dezer

Boegineezen -was^^nge Boni genaamt, en
een onderdaan van den Macaflaarzen Ca-
pitein Dain Alatara op Batavia. Deze
Boegineezen , bevoorens wel 200 man
uitmaakende , waren nu nog maar loa
man fterk , alzoo deze en gene na Pafir

en Coeti, dorpen aan de O. kant van die

eiland regt , tegen over Celèbes gelegen ,

en onder den koning van Goa op IVIacaflar

al zedert 40 of fo jaaren flaande , ver-

trokken waren.

De Engelfchen gaven aan yder van deze

Boegineelche foldaaten f , aan een korpo-
raal ö, eïi aan den fergeant Ange Boni 7 '

R<*«" ter maand.
7'opatazvan , die zich hier mede by de

Engelfchen vervoegt had , was Hoofd der

vrye Boegineezen , die wel 300 koppen
flerk waren i doch men had hier (gelyk
de roep was) geen Mandhareezea of
koningskinderen.

Verlcheide Engelfchen waren hier aan

't fcheurbuik overleden. Zy lagen 'er met
2 fchepen , en 2 chaloepcn , zynde 't een

fchip van izj- vaten; en over twee maan-
den mcinde de Generaal met alles van hier

op te breken , en na Batavia te vertrekken

,

alzoo de zyncn niet genegen waren hem
daar weer af te wagten , hoewel hy 'er

'tjaar 'er aan weer dagt te komen.

Hy had hier een oud fchip met 48
flukken gebragt , en zyn lading bcftont

in eenigen Amlioen , Chineefche ilofFen,

yzere ankers, dreggen, lood, cnSpaanze

reaalen , waar van dit Opperhoofd van

zich zclvcn 300000 , en van wegen haare

Maatfchappy 700000 R"*^" by zich had,

waarvoor hyhier peper, enz. ingekogt,

en waai' uit hy dan de voornoemde fol-

dyen gevonden had.

Ook waren 'er ,
geduurende dit MoefTon

4 Chineefche jonken , ij- vadem lang , en

4brecdt,
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170». 4breedt, gekomen, die liier allerlei por-

celcin , Chineefche zyde , theeketels,

Zonnefchermen , enz , bragten , die hen

door de Javaanlche kooplieden, en door

de Chineezen van Samararg wierden af-

gehaalt , en deze Chineelche jonken

namen van hier weer peper na China
meJe.

De Chineezen hadden de zyde gekogt

tegen zoo Rdfts Spaans , alzoo 'er geen

ander geld gaat. Ook lagen 'er die 4
jonken nog , en alle de Chineezen had-

den vlaggen en paffen van den keizer

van China.

Deze Engelfchen , uit hun land ver-

trokken zynde, waren 50 fchepen Üeik,

en onder twee vlaggen vei deelt geweelt,

van welke 'er if na China vertrokken,

en de andere if onder dezen Capirein

Moor ( of Generaal ) ttonden , waar van

'er H na Bengale , 4 na de kuft , i na

China, en i hier na toe vertrokken was
( waar uit men ook ecnigzins de grootheid

van hunnen handel op China en Bengale

afnemen kon) met een voornemen om
ru , by zvn togt na Batavia, na de 14
andere, onder zyn fmaldeel behoorende,

te vernemen.

Deze Capitein Moor fprak goed Ma-
leits, en vraagde aan een fpion van ons,

van Macafl'ar herwaarts gezonden , of de

Heei Gouverneur Becrnink op Macaffar

zulken ongeluk ( als men voorgaf) ge-

kregen had , en , terwyl hy in 't paleis

des konings van Goa te fluimeren lag,

door SampuwaUci befprongcn , van agte-

ren doorregen , en dus met 2 vaandels

Europiaanen, die hy by zich had, ver-

moord was} immers dit wil men dat de
Bonifche tolk , Carckffang op Java had
uitgellroit, en hy haa dit van een Djo-
horees, die in November 170 1. overJava
op Banjar Maffin gekomen was , ge-

hoort.

Op dezen ryd hadden de Engelfchen
met die van Banjar Maflln moejelykhe-

den gekregen, zoo dat het met hen tot

een volilagcn oorlog uitgeberlten was,

by welke de Engelfchen f dorpen der

Banjaieezen, te weten, Banjar Mallin,

Banjar, (ajoeTaangi, Tatas, enCarta
Poera verovert hadden. De buit, hier

by hen bekomen , beftont in 7 metaale

ftiikjens, 100 basjens, en 20 cojang (of
laden) p^-per.

Geen Banjaieezen, groot nog klein,
hielden het met de Engelfchen.
De koning van Banjar wiert toen de

Pcimmbaham genaarat , en was uit het
korinklyk huis van Sumbawa , en zyn
ryk; befHerder, PangerangPoerabaja^ uit

het geilagt van den Macaffaarzen Crain
Crongrong gefproten

De Engelfchen kogten toen hier de
peper tegen 40 Banjarze gantangs (wel-

III. Peel.

ker f Banjarze 'er 4 van de onze, tegen lyoi.
7' pond yder, doen) voor i Uyksdaal-
der Spaans , en verkogten die dan aan
de Chineezen , en anderen, weer tegen
de 13 gantangs i Ryksdaalder, dat ruim
twee hoofdfommen winit gat.

Zy bemoeiden zich m.t de tollen en
inkomlten des lands niet; doch zy had-
den van den koning van Banjar Mallin
3000 R<ie" voor hunne gcdaane oorlogs-
onkollen by hunnen optogt tegen de
Banjaieezen bedongen, welkede koning
aan hen voldaan , en waar op de Capi-
tein Moor 4 van deze veroverde dorpen
aan hem wedergegevcn, hoewel hv Banjar
Maflin, als een verblyfplaats der Engel-
fchen, voor zich behouden had.
De EngcHchen hadden de Banjareezen

niet eerll gemoeit j maar die hadden
zonder wettige reden hen onverwagt
willen befpringenj waar van de Engel-
fche berigt gekregen hadden , en waar
op zy, in de voorbaat geweefl, hen aan-
getall, en de voornoemde dorpen hen af-
genumen hadden j hoewel zy toen maar
10 man van hunne Natie, en 40 Boegi-
neezcn ilerk geweert waren.
De fpion , die dit berigt aan den ko-

ning van Boni gebragt had , zeide, dat
hy te Banjar Maflin op 't geweerrak van
dit Engelfch opperhoofd zekere fpies of
hazagaai , met goud overtrokken , en
een met goud beflagene kris had gezien,
met een uitgelhedm vifchbeene greep,
weXkcJroe 'leko wel eer opTambora ten
buit bekomen had. Dit gcichenk was
van Goa naMangarai aan zekeren Macas-
zaar, Papo geiiaamt , en in Potta woo-
nende, gezonden, en die hazagaai had
Jroe'Teko aan den prins Sampuwalia^ Radja
Goa 's dochters zoon, als een handbloern
gefchonken , en cenen To - Jdam had die
gefchenken uit Crairi Bontojbnggohs huis
zelfs na 't vaartuig in de rivier van Goa
zien brengen , welke hy , tot zyne uiterlte

verwondering, nu hier op 't gcweerrak
van dezen Engelfchen Generaal leggen
zag. De zelve was aan Itukkcn, alzoo
hy , van de togt regen de Banjareezen
t'huis komende , de zelve te hard tegen
de grond gedrukt had , waar door zy
midden door gebroken was

Dus verre ging dit berigt , waar uit

men befpeurt (gelyk wy onder de itofFe

van Macaffar en Celébes al aangemerkt
hebben ; dat die van Goa met deze En-
gelfchen (aan welken die koning eenigc

vaatjens kruit , en een brief gezonden
had ) zich ingelaaien hadden , en door
hunne hulp eenvge gronden tot het her-

ftellcn van hun oude regeering zogten te

leggen

Ook dede deze Generaal zyn beft , om
alle misnoegden , en z;lf vtrfcheide

Mündhareeze koningen na zich te trek-

1 i ken,
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1701.' ken , en a:in 7yn fnoer te krygen , 'waar

tegen by de Mncaflaarze regeering en den

koning van Boni (alzoo zy kennis van

zvncn toeleg hadden) zoo wel gewaakt

wiert, dat alles van zelfs (golyk de vol-

gende tyd gcleert heett) in rook en damp
verdwenen is , hoewel dit , zoo Jrua Tcko

op vrye voeten geraakt was , van een ge-

vaarlyk gevolg had konnen worden , dat

waaribhynelyk wel de grootftc reden ge-

weeft is, waarom haar Edelheden (berigt

van zyne menigvuldige dreigementen , van

zich by deze Engelfchen , zoo ras hy

maar in vryheid was, te willen hegeven,

bekomen hebbende) goedgevonden had-

den hem na Ceylon te zenden.

Na dat nu de Heer Jacob Hoogkamer met

eenige Engelfchen van Batavia in 't jaar

1706. gevlugt was , en zy voor Banjar

Mafiïn gekomen waren , hebben zy met

die Inlanders weder eenig gefchil gekre-

gen , waar door zy , nevens meer andere

Natiën van daar verdreven zyn. Zy wier-

den zeer fors van dien Inlander aangetaft

,

en, na 't verlies vanveelenvan hun volk,

niet alleen hol over bol na hunne vaar-

tuigen, daar voor de wal leggende, ge-

jaagt, maar ook genoodzaakt met hunne

ftengelooze fchepcn zeer vcrbaall na Ba-

tavia de vlugt te nemen.

Ook badden deze vertrokkene Engel-

fchen gezien, dat de Banjareezen een van

hunne ichepen , waar op de Heer Hoog-

kamer ^ en een Éngclfch Heer van aanzien

was , in brand gdioken , en hen daar door

in 't gev.iar van met het zelve te verbran-

den, gebragt hadden.

Maar in 't jaar 1 708. heb ik in Amboina
van zekeren ftierman op de chaloep de

Rommelpot , 'Jan Lovertzoon genaamt,
bericht bekorren , dat het voornoemde
niet alleen waar was j maar dat hy 'er nog

by te voegen had , dat hy den 7'^^" Sep-

tem I707.uitdrukkclyk, om na den Heer
Hoogkatner te zoeken

,
gezonden , en den

igften 06lober daar met zekeren Engel-

fchen Prclldent van Banjar Mallin, PUil-

liam Tbiens genaamt, gekomen was.

Deze V\tti\- Tbiens was 3 jaaren te voo-

ren in Siam , na 't afloopen der Engelfche

logie , gevangen gezet , en van daar met
een Chinees of ander vaartuig ontvlugt,

en had in Raade der Engelfchen verzogt

,

alzoo de oude Prefident overleden , en hy

al N'oor 2. jaaren Prclident gemaakt , en
'er niet een Eifels fchip by de hand was,
men hem heiwaarts wilde doen zenden

,

't geen hem (die in Siam genoeg geleden

,

het kriHcn van zyn volk gezien had , en
zelf maar met een fchampfcheut vrygc-

raekt, en lang geviUigen gehouden was)
toegcfta.in vv icrt ; waar op hy toen ook
met de chaloep de Mercurius , en met
dezen ftuui man , herwaarts vertrokken

maar 'er zoo haaft niet gekomen was, of

pas 4 dagen 'er na wiert hunne logie, of 1707.

'thuis, 't geen zy hier nog hadden, af-

geloopcn.

Aangaande den Heer Hoogkamer, wift hy
uit de mond der Engelfchen, die hy hier

vont, en in 'tbyondcr uit de mond van
dien Engelfchen Capitcin , die in dat bran-
dend fchcepje by hem was , en 't laarit

vanhemafgmg, nogdit ('tgeeawyook
elders aan haaien) te zeggen, dat hy
{Hoogkamer) en een flaaf , na dat de
Banjareezen hem gedwongen hadden, na
een fcheepjc , dat zy weer opmaaken wil-

den , en dat by 2 chaloepen digt by de
wal lag , te vlugten , na de kajuit van
't zelve voor een tyd geweken waren j

doch dat zy , 'er weer uit willende ko-
men , alzoo dit fcheepjc door de Inlanders
reets in brand gedoken was, de deur zoo-
danig bebolwerkt vonden , dat zy hun
oogmerk in dezen niet hadden konnen
bereiken j doch vonden egter een middel
om door de kajuitsvcnllers in een klein

vaartuigjen te geraaken , en met dezen
Engelfchen Capitein , die hem gered had ,
van daar na land, en zoo ftil, als 't mo-
gelyk was (niet tegenltaande hy een
rterke koorts , en in drie dagen niet ge-
geten had) na 't bofch te vlugten , en
zich daar tot den avond vanden volgenden
dag te bergen, na welken tyd deze En-
gelfche Capitein hem gezegt had : Myn
Heer Hoogkamer , nu is '/ onze tyd om
ons aan firand te begeven , en middel aan te

inenden om wee;- aan een van onze fcbepen

te komen , of tay zyn hier zekerlyk mannen
des doods

Egter vont men goed om doorzyn flaavc

voor af nog eens te laaten zien , of de
Banjareezen al van ftrand geweken waren

,

waar op dan berigt krygende , dat 'er geen
meer vernomen wierden , maande deze
Capitein den Heer Hoogkamer nu nog te

fterker aan , om zich uit het bofch na

llrand te begeven j doch alzoo hy klaagde

door zyne ziekte afgemat, en niet in Itaat

te wezen , om nu derwaarts te gaan , nam
die Capitein aan , om zelis voor af nog
eens aan llrand te gaan zien , hoe 't 'er

ftont, met belofte, dat hy hem, na een

van hunne llengelooze fchepcn bereikt te

hebben, zou komen athaalen. Hy dcde

dit ook daags 'er aan j doch vont dien

Heer dood, en aan zyn ziekte overleden.

Dit alles nu verhaalde deze Stuurman

alszaaken, die hem zeer wel bekent, maar

die egter eerll na zyn vertrek ( alzoo zy
toen tegen hem zeiden van den Heer Hoog-

kamer niets te weten) voorgevallen waren.

Hy voegde ook hier by , dat hy met
eenige Engelfchen , toen daar op de reede

leggende , wel z of j mylen landwaard

in geweell was , alwaar zy , by een

Orangkaja gekomen , zeer wel onthaalt

vierden j doch de Engelfchen veel onbil-

Ivk-
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1:07. lykheden , met zelf tot in 't vertrek van

zyn vrouwen te loepen
,

plegende , had

die Orangkaja daar over tegen hem groot

misnoegen betoont , en zeer over de En-
gelfche Natie gcklaagt ; maar daar en te-

gen met veel lof van de Hollanders ge-

fproken.

De Orangkaja , ziende , dat zy met
hunne baldaadigheid voortgingen, belaftte

hen aanllonts , zoo zy dit niet nalieten ,

te vertrekken , waar van zy de mincn
maakende , verzogt de Orangkaja den
Stuurman daar te blyven ,

gelyk hy de-

de, alzoohyhem dat andermaal, en ook
de Engelfchen , zoo zy zich flil wilden

houden, verzogt ; doch zy , misnoegt
op den Orangkaja, vertrokken alleen van
daar.

Na hun vertrek bragt deze Orangkaja
den Stuurman zyn ganfch huis door, en
zelf in zyn vrouwen-vertrek , onder welke
hy verfcheide fchoone blanke vrouwen
vont, die voor geen Mifti^en behoefden
te wyken.
Hy zag 'er ook 4 of f fchoone geweer-

rakken met uitgelezene blanke fnaphaa-

nen, pieken, piltoolen, en ander geweer
vervult} al 't welke hy meell by 'tafwe-

zen van dien Orangkaja (ulzoo die iets

te doen kreeg , en hem eenigen tyd alleen

liet) gezien had.

Hy , weer by hem gekomen zynde,
vraagde hem wat hy al gezien had , en
of hem yan zyn vrouwen wel eens een

pinang aangeboden was, waar ophy neen
gezegt hebbende, nam hy dit zeer quaa-

lyk, zeggende, dat zy wel willen, wat
haarpligt ontrent zulke lieden was, die

liy toellont in 't vertrek van zyne vrou-

wen te komen ; waar op hy haar aanÜonts
•belafte hem pmang te geven , en als zy
die met een jong meisje zonden , gaf hy
een van zyne voornaamfte vrouwen bevel

,

om die zelf hera te komen aanbieden

,

gelyk zy deden.

Uit al het welke hy had konnen be-

Ipeurcn , dat deze Orangkaja groote

agting voor onze Natie fcheen te heb- 1707,
ben.

Hy had hiervan deze Engelfchen toen,
ook hunnen Tweeden , en een Derden

,

^/> Baldewyit genaamt,gelaaten, en \'an iien

verftaan , dut de Banjareezcn het voorr.
noemt fcheepje , waar op de Heer Hoog-
kamey geweelt was , en die 1 chalocp-n
al mede verbrand , en wel f uuren lang
eendergrootlle fchepen mgehad hadden i

doch eindelyk waren het de Engelfchen
met die twee

,

en nog een

,

lein i'cheepje,

dat pas op de Reede gekomen was , en
nog een dat zy'er by kregen, ontkomen,
en met hunnen Prefident , en meer ande?.
ren , op Batavia zeer reddeloos vcrfclienen;

Dit nu is het alles , dat wy \'an de
Engelfchen hier weten te zeggen , daai;,

maar by te voegen hebbende , dat ik^'

wanneer ik in 't jaar 171 5. aan de Kaap
der Goede Hoope was, daar ettelyke En-
gelfchen , en daar onder een opperhoofd-
van Banjar Maffin (zoo men zeide) gezien
heb , die men voorgaf een fchat van dia-

manten in zeker koffertje , dat hy daar
mede aan land gevoert had , by zich ta
hebben. Ook kon men dit eenigzins zien
aan zyn hoedcieraad, dat ongemeen daar
van , en van een diergelyken hoedband
met fchoone lleenen ( zoo men my berigt
heeft) voorzien was.

Hy lag by den Borger - Raad , Monfi'.

Bouwman , nevens eenige andere Engel-
fchen t'huis, alwaar zy al vry groote fi-

guuren maakten , en waar by ons dan
blykt , dat de Engelfchen Banjar MalTm
niet ontrent 't jaar i70f.-( gelyk M^odes
Rogers in zyn reize fuL 371. zegt , ten
ware hydaar by dat geval, ten t)de van
de Heer Hoogkamer voorgevallen, verllont)

maar, zoo dat al waarlyk zoo is, gelyk
hy zegt , vry laater verlaaten hebben,
hoewel ik veeleer geloove, dat zy nog
laater op dit eiland gchandelt hebben , en
'er mogclyk nog wel handelen, alzoo 'et-

te fchoone wa.iren vallen , om dat land
' zoo te verlaaten.

DERDE HOOFDSTUK.

Van den
Gods
dienft op
't eiland

Bornéo.

Van den GODSDIENST

I

op 't Eiland BORNEO.

Ndien men met ordre van den Gods-
dienft der Borneërs , en van de In-

gezetenen dezes eilands fpreken zal,

moet men zeggen dat hier driederlei foor-

ten van Gotisdienllen , de Heideniche,
de Mohhammedaanfche, endeRoomfche
bekent zvn.

De Heidenfche is deoudfte, en die by
de meelte Inlanders , voor al doch by de

berglieden , geoeffent , en tot nog toe

onderhouden word.
Zommigen van hen bidden de zon,maan,

en lianen , en andere weer alles , dat hen
's morgens maar ecrll tegen komt , als

een Godheid aan. Zy zyn vol bvgcloo-

ve, en geven meell allen op vogelfchrei

en meer andere voorteekenen van geluk

of ongeluk, zoodanig agt, dat zy, een

I i 2 reis
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icis ondernomen , en een ongeluksvogel

,

die tegen h^n aan komt vliegen , ontmoet

hebbende , Hun reize aanllonts ftaken

,

en weder na huis zullen keeren ; doch

zoo die vogel met hen mede, en na die

plaats , daar zy na toe gaan , vliegt , zul-

len zy hunne rcize geruft vervolgen.

Zy weten hier egter van geen Tempels

ofPagoden , en nog minder van Pricfters

,

alzoo zich yder eenen God na zyn zin

verkieft, en dien ook na zyn welgevallen

dient.

• De Mohhammedaanfche Godsdienft

word hier doorgaans by de ftrandvolke-

fcn geoeffent, die ook al zcerveelen van

de bergliedcn daar toe bavogen hebben

,

die nu al mede hier en daar een Tempel-
ken en een Priefter bekomen ; die hen

nu en dan Befnyden j manr die zich ry-

kelyk voor zyne moeite doet betalen,

alzoo yder Inlander, dieMoorfch wicrt,

aan een Pnelter i gantang ftofgoud , en

1 gantang loode pitjens ,
geven moeft

,

daar zy 'trykelyk voor konnen doen.

Zedert de Portugeezen hier gehandelt

hebben , zyn 'er nu en dan ook van hunne

Priefters gekomen, die den Inlander, en

voor al de Heidenen (alzoo zy by de

Mooren weinig ingang vonden) tot den

Roomfchen Godsdienlt hebben tragten te

brengen , waar van zy 'er al verfcheide

op hunne manier, en lofle gronden, tot

het zoogenaamde Chrillendom gebragt
hebben.

Zoodanigen had men 'er langs de rivier

van. Caljong Cajamp al zeer veel , alzoo
die van Macao hier een Priefter eenigen

tyd voor 't jaar 1690. gelaatcn hebben,
die hier dus om ftreeks wel j of 4000
Chriftenen gemaakt heeft ; maar die Pater,

door Lilb des konings van Banjnr Maffin
eenige jaaren daar na , by zekeren opftant

,

mede omhals gebragt zyndc , is het

daar by gebleven, zonder dat hier weer
een ander Prielter gekomen , en waar
door deze bedroefde Chriltenfchaar op
een beklagenswaardige wyze verftroid,

en v/ed.r zoodanig tot hunne oude duifter-

heid van geeft vervallen is , dat zy van
hunne Chriftenlcere niets onthouden, en
geen ander bewys , van dat zy wel eer

Chrillcrt geweelt zyn , dan een kruisje,

dat zy om den hals dragen , overgehouden
hebben.

En dit is het al , d,i.t wy van den Gods-
dienft van de m\vov>nders des eilands Bor-
néo weten te zeggen ; waar mede wy dan
hier van atlcheidi.n, om nog kortelyk in

het volgende Hooidftuk iets van 't eiland

Buli te zeggen.

VIERDE HOOFDSTUK.
Van het Eiland B A L I.

V^«
het Eiland Bali. Waar 't legt. Dorpen op dit Eiland. Kaart van Bali. In-

gezetenen. WM.Kn hier vallende , en getrokken. Wapenen. //««Speeltuigen.

Huwelyken. Lykbehandelingen , en van '/ medebranden van hunne Vrouwen. Be-
ftiering van ''teiland. J^nTrocts elendige dood., p^riendfihap y door denkomng aan my»
Voorzaat bewezen. Ontdekking van dit eiland door de Eugelfchen en de onzen.

Godsdienft der Balicrs.

Van het

Eiland

Bali.

\Va»r

't legt.

N'

't geen ons

A dat wy nu Bornco doorloo^

pen hebben , meinen wy dat

wy ook iets van 't eiland Bali

,

om dat het zoo na aan 'c eiland Java gele-

gen , en maar met de ftraat van Balam-

boang daar van afgefchciden is, dienden

te zeggen , of ten minften

daar van bekent is, op te geven

Het legt op 7 graaden
, ff min. Z.

breedte (ichoon anderen dat op 8 graaden

en 35 min. ftcllcn) en word van zommigeri

geoordeclt maar i z y doch van anderen

wel jo mylen in den omtrek te hebben

;

hoewel 't wel ontrent óo mylen in den
omtrek haaien zal.

Het is een fchoon en zeer vrugtbaar

eiland , ten dceien in laage ryftlanden,

tendeelen in gebergten beltaande, gelyk

men dit ook wel in onze kaart van Java

zien kan , alwaar ons een deel van dit

eiland , met de ftraat van Balamboang op
zommige plaatzen , aan de N. kant,

maar i myl, doch aan de Z. kant wel z

of 3 mylen wyt , tegen over Balamboang
zeer net afgebeeld, voorkomt.

Men ziet daar klaar een berg, dedood-

kift genaamt , gelyk nog een andere in

't VV . leggen > doch voornamelyk is 't aan

de N. kant zeer bcrgagtig. Aan de an-

dere zydc van 't eiland heeft men nog een

ftraat, de Ibraat van Bali genaamt , die

tuftchen Bali , en 't eiland Lomboc komt.

Het word van zommige onkundigen

Java «?/Kor, of klein Java, genaamt, een

naam, die wy gctoont hebben , dat alleen

regt aan 't eiland Sumatra gegeven word.

Men ziet dit eiland in de eerlle reize

van de4cerfte fchcpen onzer Maatlchappy
atge-
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op
Eüand,

afgebeeld} doch dat gelykt 'erin 't geheel

niet na, gelyk dat uit de dorpen, die 'er

op leggen , en die wy in onze nieuwe

Kaart aanwyzen, klaar blyken zal.

Het is om zyne hooge gebergten zeer

groot van uitbreiding in de hoogte, alzoo

dit land ' over al bewoont , en alomme
200 vol dorpen ( want lieden heeft men
'«r niet) en kleine vlekken is , dat men
gift, dat hier op wel een millioen men-
ichen huishouden.

Wy kennen niet alle de dorpen; maar
•wel voornamentlyk deze volgende, waar
over wy nader zullen handelen.

Aan de Ootlkant-van dit eiland heeft

men aan de N.O. hoek een groote baat,

die wel (5 of 7 mylen breedt en by na

wel zoo diep
,
gelyk zy ook zeer goed is

,

em hier ten anker te komen , te meer,
dewyl men daar een fchoone rivier

heeft.

Wanneer men nu de Z. hoek dezer

baai om is, komt menby een kleine baai,

die z mylen breedt, en wel 4 mylen diep,

>n welkers midden een eilandeken ontrent

een fraaje groote ri\'ier is , die boven 2

takken ot fpruiten heeft , welke zich

ontrent 6 mylen van ftrand vereenigen,

en dus tezamen in die baai in zeeltortcn.

Pas Bezuiden deze rivier, de rivier van

OT ïit ^''M'' genaamt , heeft men het dorp
Gilgil, dat zeer groot is, en alwaar de

Sulthan Jgong , of opperkoning van Bali

,

zyn hof hnud.

Een myl verder Z. aan heeft men het

dorp, en de rivier van Blancinja, welke
plaats ook al zeer groot , en vol menfchen

,

doch wat verder landwaard in gelegen is.

Anderhalve myl Zuidelyker heeft men
het dorp en de rivier van Panatajong, een

half myl verder 't dorp Pedjin aan die ri-

vier •, nog t myl verder Sifeythan aan

een klein fpi uitje ; nog een halve myl
Zuidelyker Balajoe aan een kleine rivier,

en ontrent den L hoek , anders de Ver-

kenshoek genaamt, het doi-p BoehUng,
alle weike dorpen zeer na by de zee leg-

gen. 0>k vertoont zich die hoek als

een fm.ille Itrook lands , die pas z of
^

mylen breedt , maar wel 7 of 8 mylen
lang is.

Van daar W. aan gaande legt pas aan

de andere zvde van de Verkenshoek het

dorp Moentsjang; daar na een halve myl
Noordeiykcr het dorpBadong, nog een

half uur verder 't dorp Padangan , een

groote myl verder het dorp Bjiha ; nog
I myl verder Sanfi j nog een halve myl
verder Mambal ; nog een vierde myls
verder Capal , een halve myl verder het

dorp Kaliangat , een vierde myls verder

Batoerantsjong , en nog i myl verder het
dorp Patambn. Een hal-e myl Noorde-
lyker ziet men het fraai dorp Kajoe Poeteh,
I myl verder Bocliang, en nog een wei-

nig verder , by na aan 't einde van dien

fmullen hals lands van de Verkenshoek

,

digt by een rivier van den zelven naam,
het dorp Baratan leggen.

Van daar fchiet deze kuft W. N. W.
f of 6 mylen aan , alwaar zich da-i weer
eerlt het dorp Abian , een myl verder

Samal, eenhalvemyl verdei Toefan, een
vierde myls verder Gelianjer , nog een
vierde myls verder , aan een fchoone ri-

vier van den zelven naam, Lampidja al

vry wyd uitgeltrekt langs llrand
, gelyk

de anderen cai weinig landwaard in leg-

gen , vertoont. Deze rivier komt met
fwaare fpruiten , de eene van 't O. , en de
andere van 't N.O. na beneden fchieten,

en is de 1'waarite , die ik op dit land
kenne.

Een myl verder heeft men Kamaflan,
nog een weinig verder , doch wat van
Itrand , Koetaj en een halve mylüofte-
lyker Kalahan j een halve myl \'erder,

W. N. W. aan, Tadjeranj en wanneer
men nog anderhalve myl verder komt,
heeft men op den hoek van een groote
rivier van den zelven naam , die met z
fpruiten zich i myl van zee vereenigc

,

en dan hier in zee Hort, het groot dorp
Koeflamba aan een rivier van dien naam
leggen, alwaar een van de kleine Balifche

koninkjens zyn hof houd.

Een halve myl verder legt het dorp
$afac, alwaar de kuil allenskens na 't N.
W. draait, en dan komt men, na 2, my-
len marcherens langs het akelig gebergte
aldaar (gelyk zich hier om llreeks aan
weerzyden deze rivier meeil over al ver-

toont) by het fraai dorp Tabanan j een
myl N. Ooftelyker vertoont zich Koekoe j

daar men groote bolTchen , en fwaare ge-
bergten ontrent heft.

Dan komt men hoe langs hoe meer in
de ilraat van Balamboangan , die aan de
Z. kant vry wyder dan aan de N. kant
is , ontrent welkers midden het dorp
Dj ad i Benoorden een groote rivier van den
zelven naam legt, welke, met 2 takken
uit het O. enN. O. voortkomende, van
't O. na 't W. aülroomt, en daar 200 in

zee (lort.

(^p den N, W. hoek legt het groot

dorp Boeloangan ; waar na men dien hoek
om O. aangaande, aan die N. kant vau

het eiland de dorpen Boangcafla iieeft,

en daar na den N. hoek, die redelyk dik

is
,

pas Beoofltn de welke zich eerlt

de berg de Doodkift, N. enZ. , en dan

nog etn groote berg , meell O. en W.
gellrekt, vertoont.

Dan heeft men 'tHarten-ciland een halve

myl buiten de N. kant van den N. hoek
leggen, waar na deze wal wel i' myl
inlchiet , en aldaar de St. Nikolaasbaai

maakt, welke ontrent i myl wyt is.

PasBeoolten dezelve vertoont zich het

I i
}

dorp
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dorp Mongoï , en i myl verder een baai-

ken , 1 i. myl verder I ")cnkaja , alwaar men
ankeren kan, en vlak op den N.ü. hoek

het dorp Batoean leggen heeft , waar

ontrent zich pas i myl buiten de wal 4
eilandekens op een rif, Ü. aan geftrekt

,

zeer vcrmaakelyk vertooncn.

Een veel grooter getal van dorpen

,

welker naamen ons nu niet te binnen

fchieten, heeft men landwaard in over al

op het Ivvaar en hoog gebergte, dat men
daar vint, in de fchoonfte bofTchen, die

men zich zclven verbeelden kan ; maar

alzoo de oppervorft zeer bekommert
voor zyn land is , is 't voor ons een vol-

flagen onmogelykheid, omeenige kennis

van de gelleltenis van dit land van binnen

te krygen, of daar van iet verder, dan

reets gefchiet is, op te geven.
" Eenelyk konnen wy nog dit 'er byvoe-

gen , dat dit land vol Jchoone boflchen

vol timmerhout, en van allerlei tam vee

200 overvloedig voorzien is , dat men
daar voor weinig geld als een groot Heer
leven kan.

Ook is dit eiland door zyne fwaare ge-

bergten, en digte boffchagiën, van na-

tuurezoo fterk, dat het zich zelve tegen

buitenvyanden met zeer weinig volk zou
konnen verdedigen.

Aan de N. kant is het van dcnW. tot

den O. hoek wel 18 of 20 mylen lang,

en het fchynt my rondom zeer fchoon.

Zonder reven , katskoppen , droogten of
Zonder eenige eilanden ontrent het zelve

te zyn , dan dat men 'er een klein eilandje

Beooften den Verkenshoek , by na in

't midden des zelfs , een halve myl van

de wal ziet.

En dit is wel het voornaam Ite, datwy
van dit eiland in zynen omtrek , en in

opzigt van des zelfs gelegenheid van bin-

nen konnen opgeven.

Om den Lezer een netter denkbeeld

Kaart van
^^^^ ^^" ^^ ^^'^^ krygen

,
hebben wy bell

Bali. gekeurt, hier van een byzonder Kaartje,

P. P. P. gemerkt , op te flellen , en
't zelve hier by te voegen.

Het eiland Lomboc vertoont zich Be-
oolten Bali vol bolTchcn en bergen , en

aan het W. Itrand heeft men verfchcide

dorpen , welker naamen ons onbekent

zyn.

De ingezetenen van dit eiland zyn door-

ncn^'^"^'
g'^^fs wakkere kcerels, en heldinnen van
vrouwen.

Wat de mans. aangaat , zy zyn door-

gaans '-lanker, of blceker, als de Javaa-

nen , en fraajer befncdcn van wezen , dan
de zelve , ook zoo plat van aangezigt
niet, Iwemcnde wat meer na de Macas-
faarcn , doch \'ry hooger -van neus.

Men moet de zelve geheel anders , als

zy op hun zelve, hun eigen meefters,

en in hun land zyn , dan buiten het

zelve , wanneer zy flaaven zyn , aan-
merken.

In hun land zyn zy doorgaans lui , en
groote finjeurs, die, na dat zy zich ge-
waflchcn hebben , zich van hunne v/yven
laaten ramaflèn en oeroetcn , ot alle de
leden kloppen en wryven , en wel met
klappusolic en bobori bclbvken, en zich
dan van dezelve zeer net kierden en pal-

leeren, waar nazy met de kris op zyde,
als baaiiderheeren door het dorp gaan
Ipangeeren, loerende hier of daar, of om
't een of 't ander te fteelcn , of, zoo zy
hun belang daar in vinden , dezen ofgenen
te vermoorden, of wel om den eenen of
den anderen van hunne vrienden , buiten
hun weten, aan dezen of genen vryman,
die 'er met zyn chaloep komt, teverkoo-
pen, dat zy dan zeer liltig weten te be-
llellen ; maakende die gene die zy ver-
koopen willen

, gaande , om mede aan
zulk een chaloep te gaan , die zy dan,
beneden gekomen , en in de bocjcn ge-
floten zynde, voorde fomme, die zy 'er

trouwloos voor getrokken hebben , zit-

ten laaten , hocdanige , door hun eigen
broeders en naaile bloedverwanten ver-

kogte, ik verfcheide onder mynBalifche
flaaven gehad hebbe.

Indien men nu dezelve ils flaaven aan-

merkt, moet ik, by eigen ondervinding,
alzoo ik 'er veele van gehad hebbe, 'er

af getuigen, dat het de-belle , naarftigfte,

en trouwfte flaaven van Indien zyn , en
die in vernuft voor een Macaflaar (dat
jonkertjes, en die egter wel zoo geelHg
zyn) niet veel hebben te wyken j maar
daar en tegen veel beter te verttouwen,
en zoo moorddaadig niet, behalven dat

zy , in tyden van nood , ook veel kloek-
moediger, als andere Indiaanen, zyn.

Men vint onder de zelve zeer veel fraaje

ambagtlieden , van timmerlieden, fmits,

keurlyke fchrynwerkers , tyfFeraars vaa
Saguvveer , of Towac ( by andere Suri

genaamt) metzelaars
,
goudimeden , kleer-

maakers, ileenbakkers, enz.,die doorgaans
zeer zedig

,
gemaniert

,
gehoorzaam , en

zoofatfoenlykzyn, dat (buiten de Macas-
laaren) geen andere .flaaven by hen zyn
te veigclykcn , waarom ook alle lieden

van kennis tragten zullen zich van de

zelve te voorzien ; komende een kloeke

mans flaave doorgaans op /f of80, maar,
zoo hyeenambagt kan, wel op 100, izo

en I fo
Rdeis ( na dat zyn ambagt is ) en

een flaavin doorgaans op 70 of 80 R**'",

doch zoo zy fraai van wezen is , ( hocda-

nige ik 'er zeer mooye gezien hebbe, en
die zeer net door de Heer Cornelis de Bruyn

op een der wooningen van de Heer Chafie-

Icyn buiten Batavia afgebeeld zyn ) of zoo

zy iet fraai 's naajen , of maaken kan,

mede wel op 100, 120 of 130 R*!»" te

Itaan.

De
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De Balifche vrouwen zyn in haar eigen

land niet veel beter als ilaavinnen, alzoo

zy als muilezels moeten arbeiden , en

zelfs agter de ploeg loopen , zonder dat

Zich de mans daar ecnigzins mede bemoe-

jen. Veele der zelve zyn zeer goede

vroedvrouwen , en , na 's lands wyze , al

zeer bcquame doftoreflen , hoewel al

haare b'equaamheid meeft in haare dage-

lykze bevinding en ongegronde oeffening

beftaat. Zy zyn in 't gemein alle zeer

naarltig en vernuftig , en de meefte vrou-

wen der Chineezen op Batavia , en elders

,

zyn gewezenc Balilcne flaavinnen, die in

zulk een huishouden ongemeene goede

preuven van haare bequaamheid , naarrtig-

heid
,

goedaardigheid , deugd en trouw
geven ; ook worden 'er zeer veele tot

Maey di Cafa , of opperfte der flaavinnen

,

en aan welke men 't opperopzigt over

zilver, goud, juweelen, linnen, enz.

in een huishouden van de vermogende
lieden op Batavia toevertrouwt

,
gebruikt

,

in welke poft zy zich zeer trouw en eer-

lyk dragen, gelyk ik daar zelfs bevinding

van gehad heb.

Zy ti-agten doorgaans zeer fterk na haare

vryheid , dat een voorname reden van
haare trouwe dienften is. En daar zyn
'er veelen, die zich van haare Heeren op
die voorwaarde vry koopen, van dat zy
hen maandclyks 4, f of 6 R''^" zullen

opbrengen. Ik heb 'er gekent, van die

Baliiche doftoreflen , en vroedvrouwen

,

die wel 10, ly en 20 R''"^ en meer, ter

maand gewonnen , en door hunne naar-

lligheid cttelyke duizenden R''«" nagclaa-

ten hebben , die , als zy geen kinderen

hebben , aan haare meeiïers of der zclvcr

crfgenaamcn , volgens 't landregt daar,

vervallen zyn.

Zy crnecren zich in hun eigen land

mecll of met de landbouw, of met het

fpinnen van kattoen , en 't weven van
deze en geenc klecderen, die hen de Ja-
vaanen, Chineezen, en andere volken

,

komen afhandelen, hoewel 'er anders zeer

weinig buirenhandel vak , behalven dat

de flaavcnhandcl de hoofdhandcl van dit

land is.

s Doorgaans worden zy zeer oud in hun
land, en ik heb 'ei- in Amboina gekent,
die hunne kinds- kinds- kinds -kinderen

gezien hebben.

De landbouw beftaat hier in 'taantce-

Icn van ryft , die hier in de lage landen
zeer overvloedig valt j doch hoe veel men
daar van zou mogen over hebben , mag
'er op lyfllraf niets van uitgevoert wor-
den } maar het overige word door 's ko-
nings beitel boven op 't gebergte bewaart

,

om in tyden van oorlog , wanneer de lan-

den braak leggen , of by een quaad ge-
wafch , tot een troep van onderfteuning
en voorzorge te konnen dienen.

L I. 25;

De Waaren , hier vallende , zyn deze :

Waaien

Goud, dat 'er zeer veel is; doch dat, opj'énde.'en
lyfftraf, niet mag vervoert worden, getrok-

Ryft , als voorcn. ken.

Koper.

Yzer.

Kattoen.

Slaavcn.

Calimbac.

Schoone Kocjen , die 'tftuk pas i Ryksd.
hier gelden.

Paarden > doch weinig, en klein.

Buffels.

Bokken en Geyten.
Gember.
Calmus.

Bangle , een gewafch als Gember,
waar uit een hecriyke olie getrokken
word.

Waar tegen de Chineezen hier meeft,

zabcls, porcelein, en eenige andere ge-
ringe waaren brengen , hoewel 'er nu en
dan wel Hollandlche vrylieden komen,,
alle welke hun meefte gading in goede
flaaven vinden , alzoo die alomme zeec

getrokken zyn. Hier is ook overvloed

van allerlei gevogelte, vifch, en van vee-

lerlei aardgewaflchen , alzoo de Baliers

zeer goede thuinniers, en doorgaans van
fchoone kool, ladys, boontjens, falade,

konkommcrs , watermeloenen , en vaa
overvloed van allerlei ludifche vrugten
voorzien zyn.

Hunne wapenen zyn byna de zelve , als wape-
die der Javaanen , beftaande meeft in lange nen.

en korte pieken , kriflcn , fpatten ; en
daar zyn 'er ook , die zeer wel met een

fnaphaan en zabel weten om te gaan , en
ik heb 'er gezien, die zoo in 't behande-
len van fchietgeweer, en in dapperheid

voor geen Hollander zouden geweken
hebben ; maar door de bank zyn het
grootc haanevegters , waar in zy by na
hun weergaa niet hebben.

Gelyk zy in kleeding (die men in de..
eerfte reize der onzen afgebeeld ziet J veel |pg™(j,j.

ovcreenkomil: met de Javaanen hebben, gen.

en gelyk de mans , mede doorgaans kaal

van baard zyn , alzoo zy die ook men
kleine tangetjcns uittrekken , alzoo be-

dienen zy zich ook gemeenclyk byna van
de zelve fpeekuigen, te weten, van een
Tateboang (waarby twee groote Gongen
behoorenj by welke zy doorgaans een

Gindier (zynde een fpel vau metaale

ftaatkens , die op bamboezen orgels*

gewyze geplaatft zyn ) en twee cimbalen

,

die zy tegen een kloppen ( twee fpelen

,

hen op een byzondere wyze eigen) ge-

bruiken. I

Zy hebben doorgaans veel vrouwen
, j-iirwcly-

die zy met een bruidfchat van de ouders ken.

moeten koopen ; doch onder de zelve is

'er
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'er nltyd eenc die 't oppergebied over de

anderen heeft.

Lykhe- ^^" groote blyk van de genegenheid

handelin- en ondcrdaanigheid dezer vrouwen be-

gen , en fpcurt men ten tvde , als haaie mannen
'*'*"

"^ komen re Itervcn , alzoo zy , wanneer

branden hunne lyken na 's lands wyzc verbrand

van hun- worden , mee haare juweelen aan , en
re vrou- onder 't geluid van hunne fpcckuigen, al

danzende in 't vuur fpringen , en zich met
hen zeer wel gemoed laaten verbrande n

,

zich vaft inbeeldende , dat zy in de an-

dere wereld , en , zoo zy elders iterven

,

wen,

in hun vaderland, op 'teiland Baii, ten

eerften zullen herleven , en daar in een

veel heerlyker (laat weer by haaie man-
nen zyn, om welke reden zy te minder
fwaarigheid maaken, om hen te volgen.

Men ziet van dit veibranden dezer vrou-

wen een nadrukkelyk voorbeeld in de

eerfte reize van ons volk na OoÜindiën,
toen zy voor dit eiland ten anker lagen.

Wy hebben dit ook elders met een ge-

val van een overleden prins van Balam-
boang (dat mede meeftBaUeis zyn) aan-

gewezen , met welke cenige honderd
vrouwen toen ilierven.

En om een nader bewysvan die fterke

inbeelding der Baliers , en hunne onbe-
vreeftheid voor de dood , te geven , kan
men dit klaar uit dit geval afnemen.

Myn vonrzaats chaloep , op zekeren tyd

van Batavia na Amboina te rug komen-
de , en op Greffic willende aangieren

,

wiert onderwecg, terwyl zy ergens ten

anker lag , door eenige roovers aange-

daan , die hen tragtende te overvallen , en

zich meeller van de chaloep te maaken

,

'er eenige fleOèn met kruid en een bran-

dende lont infmeten, vall itellende, dat

de Baliers (gelyk ook gebeurde) alle

overboord fpringen, en zy dan aldus ten

eerften meefter van 't vaartuig zouden
worden j doch alzoo 'er ook eenige dap-
pere Macaflaaren aan boord waren , wiert

de chaloep behouden , en eenigen dezer
Baliers wierden weer opgevifcht , hoewel
de meclte verdronken waren.

Men vraagde aan de weder-opgevifch-
te , waarom zy zoo overboord gefpron-
gen waren. Zy zeiden , om door 't kruid
niet te verbranden , waar op zy , nader
gevraagt zynde , of zv dan niet vreesden

te verdrinken, tot antwoord gaven, dat
dit een zagrc dood was , en dat zy daar

ganlch niet bang voor waren , alzoo zy
in hun vaderland in Bali, doch weer aan-

llonts by alle hunne vrienden quamen ;

maar deze hunne Helling quam ganibh
niet met de rekening van myn voorzaat
o\'er een , alzoo hy by dat voorval vcr-

fcheide van zvn bcite flaavcn vcrlooren
had, hoewel hy bly was dat door de dap-
perheid der Macaflaaren toen zyn chaloep

was behouden geworden > raaar hy heert

zyn andere flaavcn naderhand wel beter

geleert j en daar was 'er in myn tyd geen
een meer, die lufthadomdus over boord
te fpringen , of zich met die dwaaze in-

becldmg re verdrinken.

Het eiland wort door verfcheide Ko-
Bei^jering

nii'kjens,enl)rangkaja's, befliert} doch van 't

over alle de zelve is een opperkoning , eiland,

dat een zeer magtig vorfl is ; maar die

zich zeer weinig met andere vorflen , 'of

met den buitcnhandel bemoeit , en 't zel-

ve , uil vreeze dat men dan zich ook wel
mogt zoeken meclfer vin zyn land te

maaken , zoo veel als 't mogelyk is aan

zyn Ingezetenen belet , zyn fe de eenige

met weike hv , mvn's wetens, gemcen-
fchap en vnendfchap onderhoud , de
voiiten van Balamboang, 't geen niet te

verwonderen is , alzoo dat doorgaans Ba-
liiche princen zyn.

In Je voorigr- tydcn tot ontrent in 't jaar

1070. waren hier twee opperkoningendie
nu en dan om 't opper" ewint wel over-

hoop lagen , alzoo yder van hen Gujll

^gong^ en de opperheer, wilde zyn.

Een van dc<!,e twee wiert kort daar aan

nu en dan door een Ambonlch vrynnn,

Jan Jroet genaamt , bezogt , die met dien Jan

vorft niet alleen als een broeder leefde, 'Tfoet*^'

maar hem ook Caca , dat is , ouder broe j|^"j'^°

der, noemde. Ook leerde hy hem met
allerlei geweer omgaan , en wees hem , op
wat voor een wyze hy op dat land itei k-

ten en veflingen maaken mocll , dat by
onze Natie, en meer andere ganfch niet

wel opgenomen , en waar over hem van
veelen veel quaads toegewenfcht wiert.

Noit quam hy op Baly , of by was by
dien koning, als z\'nen bioeder, t'huis,

en gelyk die hem allerlei bedenkelyk ver-

maak aandcde , alzoo onthaalde hy der»

zelven doorgaans zeer heerlyk op zyn
chaloep. Ook wil men , dat deze vorft

hem , na dat hy tweemaal fchipbreuk

geleden had , en weer op Bali gekomen
was

,
yder reis gered , en van geld , flaa-

ven, en alles, dat hy van nooden had,

weer voorzien heeft.

Ondertufl'chen wiert deze koning

ontrent de jaaren 1672. en 1Ö73. tegen

dezen man , die veel benyders en vyan-

den zoo op Bali, als elders, had , zeer

vuilaardig opgemaakt, en den zelven in-

geboezemt , als of hy een aanflag tegen

zynen fbiat en leven had j en hoewel ik

niet geloove, dat de man dit in zyne ge-

dagten gehad heeft , zyn zommigen cgter

nog wel zoo dwaas gewecft, om te ge-

looven, dat haar Edclheden hem tot dit

fchelmagtig verraad lall gegeven , en hem ,

zoo hy 't gelukkig volvoerde, groote be-

loften zouden gedaan hebben, al 't welke

een zeer vuil vcrdigtzel is.

Het is egter waar, dat de koning een

quaad vermoeden op hem had , en daar

zyn
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zyn 'er, die willen, dat hy voor had den

koning , by hem aan boord gekomen
zyndc, met een dronk Towak te verge-

ven ; doch andere willen , dat hy hem
met een krisfteck zou voorgenomen heb-

ben te ontzielen.

Het zy daar mede zoo 't wil , de ko-

ning geloofde , dat hy , hoe vrolyk en

vergenoegt hy zich ook by zyn laatfte

komft op Bali aanftclde , voorhad hem
van kant te helpen , om 't welke dan voor

te komen , hy hem door eenige daar toe

beftelde perfoonen jammerlyk omhals

dede brengen ; een beklagelyk einde , dat

hem egter van veele, doch mogelyk op
zeer quaade gronden ,

gegun: wiert.

Het oude huis, diiar de Heeren Gou-
verneurs in Amboina plagten te woonen

,

is 't zyne geweeft , en de weduwe van

myn eerlten huisheer in Amboina (die

zyn koebeeften , dit huis, enalzynenom-
flag, nadat men de tyding van zyn dood
kreeg , kogt ) heeft my dit geval meer
dan eens zeer omftandig verhaalt.

. Naderhand is myn voorzaat, de Heer

fchap
' ^^n^ik Leydekker , verfcheide maaien by

door 'den dezen zelven koning met zyn chaloep op
koning Bali geweeft , en met alle teekenen van
aan mynyj.ie|-,^(-j,j^^p ^Pjjf^Pgf.^^ in zooverre, dat

bewezen. '^y ^^''^i by zyn laatfte vertrek (wanneer

hy ftaat maakte hier noit weer te komen

)

tot een teeken van zyne hooge agting en

genegenheid, zyn kris van zyn zyde, die

met een goude greep , waar in eenige

robynen gezet zyn , vergiert is, vereer-

de, welk koninklyk gefchenk ik tot nog
toe bezitte , en van 't welke ik verder

zeggen moet , dat de fcheedc van keurlyk

hout, en met een zilvei e fchuif overtrok-

ken is. Ook was 't yzer van de kris aan

wederzyden ongemeen fraai gevlamt , als

of het met zilver ingelegt was , en men
heeft voor 't bloot yzer menigmaal een

van de befte Balifche flaaven te vergeefs

aan myn voorzaat geboden.

Hy had wel een zeer groot vrouwen-
timmer ; doch was egter (zoo men zeide)

een groot Sodomiet , houdende veel

fchand jongens , die even als Javaanze

vrouwen gekleed en opgefchikt waren,
en zich ook buiten dien met eenige gei-

ten , welker hoorns verguld of met goude
fcheeden overtrokken waren , op een

fch.indelyke wyze vermengende.

By de Ouden is dit eiland noit bekent
geweeft.

En ik weet niet, dat oit eenige andere

Ontdek- Europcërs , dan de Engelfchen en Ne-
king van derlanders , dit ontdekt of aangedaan

JjJJ'l^nd hebben.

Engel- ^^" ^^ Engelfchen is hier in 't jaar

fchen, en If97- ^^ Ridder Fran^ois Drake , en de
door de eerfte van alle de Europeërs , en ó of 7onzen,

jaaren laater ook zeer waarfchynelyk
1'homas Camlish geweeft.

I I I. D E E l.

I. 257

De eerfte van onze Landslieden , die 1597,
hier ten anker gekomen zyn, waren die
van de fchepen Mauritius , HoUandia, en
het Duitken.

Zy wierpen hun anker in de ftraat van
Bali den zy'^e" Januari i f97. , kregen een
praauw aan boord op den jo^^n dito met
een hunner Grooten , die verzogt uit

's konings naam te mogen weten , wie
zy waren , dat zy zelfs met een priem op
een kokosblad, dat hy mcdebragt , moeften
fchryven.

Den 4'*«" Februari ging eenig volk van
hen aan de wal , alwaar zy zeer wel be-
jegent wierden , en een van 's lands
Grooten door zyn volk en flaaven in een
draagftoel op de fchouderen zagen dra-
gen, terwyl'er wel 10 ftuks , met pieken
gewaapent , voor hem heenen gingen.

Hy zont , ons volk, die hier gekomen
waren , om na een waterplaats te zoeken

,

watvrugten, en verzogt twee van hunne
makkers mede te mogen nemen , dat zy
toeftonden , mits dat hy hen ook 2 gy-
zelaars gaf.

Den j"'^^" dito zeilden zy van daar wat
,

Noordely ker aan , en zonden hunne fchuit

met 1 flaaven , of gyzelaars , aan land

,

om de 2 van hun volk wederom te eis-

fchen. Schoon nu deze Orangkaja zyne
gyzelaars weder had , wilde hy egter
ons volk niet overgeven, alzoo hy, die
eenige winft by 't leggen der onzen daar
op zyn rheede gehoopt had , over hun
verzeilen van daar nu zeer misnoegt was.
Na veel beloften egter quam de een nog
door de branding aan de Ichuit ; en deze
wift te zeggen, dat die gene, die men
daags te vooren had zien dragen , een
van 's lands Grooten , en over 't verzeilen

der onzen ganfch niet wel te vreden was;,

gelyk hy daarom ook nog een Portugee-
fchen flaaf , van de onzen als tolk gezon-
den, gehouden had.

Onze andere man wiert daags 'er aan,
nevens dien flaaf , by den koning van
Bali na 't vlek van dien zelven naam ge-
bragt , van waar hy aan die van 'tfchip

Hollandia fchreef, dat hy , en die flaaf,

van den koning zeer wel onthaalt waren,
waar op die van 'tfchip, om hem te eer

weder te krygen , zo ellen gebloemt
fluweel , een deel rood koraal , eenige

kryftalyné glazen , fpiegels , en eenige

andere dingen , aan den koning ten ge-

fchenk zonden ; waar op die man en flaaf

ten eeiften los gelaaten wierden, verhaa--

lende, by hun komit aan boord, dat de
koning aan de onzen alles , wat in zyn
vermogen was , aanbood , en hen voorcerft

4 verkens, en z vaten met water zond.

Ondertufl'chen was 't ichip Mauritius

den 9'i«n dito in een andere groote fchoonc
baay, Padan genaamt, ten anker geko-
njen , alwaar hen de ingezetenen verhaal-

K k den,



258 BESCHRYVINGE van
IS97-

den , dat 'er over 18 jaar dicrgelyken

volk, alszy, en die een touw in llukkcn

en weder heel maakten ,
gcweelt was

,

dut, na allen fchyn , de Ridder Franfois

Diake geweeft zal hebben.

Zy zagen ook hier den koning van Bali

in een zeer konllig gefneden wagen ryden

,

die door z witte buffels , waar op zeer

fraayc kleeden lagen, getrokken wiert,

terwyl 'er, volgens 's lands wyze , een

lyfwagt van eenige piekeniers en ipatvoer-

ders , welker punten verguld waren , voor

uit gingen.

Hy verzogt , dat men ter eere van hem
(die op dien zclven wagen een zonne-

fchermdrager met een geopent zonne-

fcherm agterzich zitten had) eenige eer-

fchoten wilde doen , dat de onzen deden >

waar op hy hen daags 'er aan 4 vaten met

water zond.

Die van 't fchip Hollandia ( of den

Hollandfchen Leeuw) vernemende, dat

hunne makkers in zulken fchoone baay

lagen, hebben hun anker geligt, en zyn

den ló*^'" dito by de t andere fchepen

gekomen , alzoo daar zeer goede verver-

fching te krygen was.

Zy hadden toen ook al ontdekt , dat

hier veel goud viel
,
gelyk zy dat genoeg

aan 's konings goude en vergulde drink-

vaten hadden konnen bcfpeuren , die zy

hier meer, en koftelyker , dan by den

Pangerang van Bantam ,
gezien hadden >

maar zy hadden ook verftaan, dat hy de

goudmynen dezes eilands op lylftraffe

niet wilde geopent hebben , om daar

door geen quaade nabuuren te krygen.

Zy zagen ook , dat die Vorlt van

zyne ingezetenen, en zelfs van alle zyne

Grooten , met veel eerbied , en niet dan

met gevouwen handen , al fombayende

aangefprokcn wiert. Egter waren 'er

eenigen van hen, 10 of ii jaar geleden,

gcweeU , die een aunllag gemaakt
hadden , om hem in zyn paleis te ver-

moorden } 't welk uitgekomen zynde

,

wierden zy alle in 't ecrll ter dood ver-

wezen , en naderhand egter nog , uit

medelyden , na Poclo Rollii , een woeft
eiland dezes konings , in 't Z. O. van

Bali gelegen , door hem gebannen, dat

zy, en andere Banditen, naderhand hier

mede na toe gezonden, metter tyd zeer

fraai bebouwt , en van al het noodigc
voorzien hebben.

Gelyk nu ons volk hier dagelyks aan
•land voer, alzoo deden dit die van 'tichip

iVlauritius den zo"<=" Februari voor de
laatlte maal, van de welke twee maats,
Emanuel Roodcabiirg ^ van Amitcrdam,
en JacübClaaszoo7i^ van Delft, landwaart
in gegaan , noit weer te voorfchyn ge-
komen zyn, zonder dat men egter weet,
of men hen daar met of tegen hun wil

gehouden heett. Hunne maats zeiden

hen , dat zy niet te lang moeften uit- j^pj
blyven , alzoo men hen dan niet wagten
zou. Ook hebben zy een dag of twee
'er aan k leederen ontboden , zonder dat
men naderhand iets meer van hen verno-
men heeft ; waar op toen de 3 fchepen
den zó'*'^" dito de ankers geligt , en Be-
zuiden Java hunne reize na 't vaderland
vervordert hebben.

In 't jaar 1601. den f"*" Februari 's a-

vonds is die wakkere zeeheld , Oltvier

va» Noord , in de mond van de ib'aat van
Balamboang gekomen , daar zy eenige

dagen ten anker fchynen gelegen te heb-

ben, zonder dat my egter blykt, dat zy
hier aan de wal geweeft zyn 9 hoewel
het zeer waavichynelyk is, dat zy of hier,

or wel op Balamboang, om water enver-
verfching na land zullen gegaan zyn.

Den 10''"=" dito verzeilden zy van daar, en
geraakten buiten deze ftraat , hebbende
denVerkenshoek (die in 't Z. van 't eiland

met een fmalle Itrook uitfteekt ) in 't Z.
O. van hen afleggen.

In 'tjaar 1 604. in Januari, gaf de zee-

voogt IVybrand van fFari^jyk aan die van
't ichip de Maan laft op Baii aan te loo-

pen, om zich daar van ryft en kleedjcns

te voorzien , en dan na Baruia te zeilen.

Diergelyken lall had hy ook aan de Over-
heden van 't fchip de Zon den zf **«"

Februari gegeven , om , by hun togt na
Ternate , op Banjar Maffin om ryll aan

te loopen , en , zoo zy daar niet konden
te regt raaken , dan na Greflic over te

fteken, en, ook daar niet vindende, dan
op Bah , Bima , of eenige andere plaat-

zen , aan te gieren.

En dit is wel 'tvoornaamfte , 't geen
ik van dit eiland Bali \yete te zeggen,
dan dat naderhand nu en dan (gelyk wy
reets gezien hebben) de Ambonfche of
Bandafche vrylieden hier wel plegen aan
te gaan , om zich van goede flaaven te

voorzien.

Ook tcckent Chrifloffd Frikius in zyn
reize aan, dat hy met 't fchip Hollandia,

ontrent 't jaar 1084. of i68f. na 'teiland

Bali gezeilt is , daar hy zegt toen een

Hollands onderkoopman , als hoofd 'er

leggende, gevonden, en van den zelven

ook een llaavinnetje voor iSR"*'" gekogt

te hebben.

Hy had, hier zynde, dit verbranden

van de lyken der m.annen, en 'tfpringcn

van hunne vrouwen in 't vuur gezien,

diens wyze hy fol. lof. en 106. omftan-

digverhiult, en tot welke wy den Lezer

wyzen.
Na dat zy nu 3 weken lang voor Bali

gelegen hadden , is hy met zyn fchip

weer na Batavia gekeert , zonder dat my
blykt, waarom zy hier gekomen waren,
dan dat hy zegt , dat zy hier hunne

waarcn lollen, en anderen, die hier ge-

maakt
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Gods-

B A
maakt wierden ( waavfchynlyk eenige

kattoene , en zyde kleedjens, die hy zegr,

dat zy hier maakten) daar tegen inna-

men.
Wat nu hunnen Godsdienft betreft.

dienll der Het zyn alle Heidenen, van welke zom-
Balièrs. migen de Zon en Maan , en anderen weder

deze en gene vogels j doch wel meeil dat

ais een Godheid , 't geen hen 's morgens
eerft ontmoet , dienen eneeren. Eenigen
van hen raaaken ook veel werk van eenige

zonderlinge vierkante groote fteenen , op
welke zy na hunne wyze offeren.

Zoozy, buiten hun land geraakt zyn-

de, ftervcn
,

geloovcn zy vaft, dat zy

in hun land weder voor den dag komen

,

en by hunne bloedverwanten herleven,

I. 2J9
dat hen ook in alle voorvallen zeer moe- iö8j,
dig doet zyn.

Veelen der zelven zyn by myn aanwe-
zen in Amboina Chrilten geworden, ge-
lyk ik 'er zulke zelfs gehad hebbej moe-
tende getuigen , dat 'ik 'er geen van ge-
kent hcbbe , die niet zeer wel hunnen
Doop beleefden

,
gelyk zy aan alle andere

ook een zeer goed en lligtelyk voorbeeld
met hun leven gaven ; zynde , myns
oordeels, een van de beile Indifche Na-
tien , van de welke iets goeds in dezen
opzigte te hoopen is.

Waar mede wy dan dit Hoofdftuk
fluiten, om nu toe de zaaken van Tonkin
over te gaan.

K k z BESCHRY-
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BESCHRYVINGE
Van

TONKIN.
En Onfen

HANDEL
Aldaar.

VIER.DE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

TONKIN een deel van China. Dog de Ingt^ctcntn iverpen ontrent h-xvao 1568.

V Jok af. Grcnfcn van dit Ryk. Verdeeling van V felve. Coetsjientsjina

wei eer hier onder , en kortelyk bejchreeven. De Tsjoewa berooft den Koning van Ton-
km van fyn Ryk. Dit is meejl Laag land. Hoe men in Tonkin komt. De flad

Hean. Hare Ingcfecenen. Karsjaeuw. Levens- middelen tór. Waarcn, hier

vallende , en ook hier getrocken. Gedaante en Aard des Volks. Huysraad. Hunne
Huwelyken. Ambagtslieden. Hun'Tzzl. Schryf-wyfe, t^c. IVyfe van Kegee-
ren des Konings. Syn Krygs machc. Bediening van V Gericht hier. Begravenis.

Wanneer onfen Handel hier begon. Inllrudic aan de Heer Hartfink Anno 1(537.

mede gegeven. .

Tonkm
eenyds
een deel

van

China.

NA dat wy het aanmerkensweer-
digevan Borne'o en Bali voorge-

iteld hebben, konnen wy niet

nalaaten nu ook iets van onlen

Handel in T O N K i N te fprekcn.

Men moet lich geenfins verbeelden,

dat ons voornemen is die Koninkryk te

befchryven, vermits ons alles, daartoe
noo.iig onibreekt , om dat onfe Natie
noit toegelaten is dat Land te dcorrey-

fen, weshalven wy daar van alleen, die

faaken,die ons bekent z,yn, (uilen opge-

ven.

Tonkin plagt voor 440 jaaren een ge-

deelte van China, te zyn : want uyc den

Brief" van de Heer Baron Anno 166}.

aan de Heer Bufchof Predikant tot Bata-

via gefchrevenjblykt dat Xico ^ ccnTiir-

tariichVorft (uyt't iifte gcllacht der

Weft-Tartaaren , onder de naam van ƒu-

cn bekend) Anno iz8o. de Koninkry-
ken van Laos of der Louwen , Siam,
Cambodia , Tsjampa ,

QLiinam , Ton-
kin, en meer andere naburige Ryken,
veroverd heeft, gelyk die Tartaaren dit

ook 88. jaaren onder fich behoudenheb-
ben; dog fy raakten dit onder Humvu
quyt,diedeWea-TartaarenAnnoi3ó8.
IIL D££L.

verdpcef , èn fich toen ook te gclylc

meefter van 't Koninkryk Tonkin maak-
te; derwaards een der Onderkoningen,
Lieuthaney gf.nzamd^Cendcnóeyom dit Ryk
in (ynen naam te bellieren j maar defe

Ingcfctenen wierpen fich niet lang hier

na tegen defen Chineefchen Keyfer op,
en hebben fich toen ook volkomen mec-
ftêr van ditRyk gemaakt, hoedanig de-

fe Koningen van To/ikin het ook zedcrt

befeten hebben.

Dit Ryk grenll in 'tOofien aan Can-
ton in China , of wel tegen de Land-
voogdy van Quiinfi. In 't W. paald

het aan 't Koninkryk van Brama , ofaan
dat van Laos of der Louwen , en in 't Z.
(wel fooOoftelyk) vertoond fich 't Land
en de Zee van Coetsjientsjina,enin'tN.

de LandVoogdy van Junnan in China,
gelyk men dit klaar in de groote Kaart
van Indïcn fien kan. Het legt op deN.
Breedte van ruym io Graadcn -, dog wy
konnen niet feggen, hoe verre 't fich uyt-

llrekt, hoewel het in 't gemeen gefield

werd wel foo groot als Portugal en by
anderen alsVrankryk,en vol groote Ste^

den en Dorpen te zyn.

In de oudfte tyden plagt het in twaalf

ui Land-

Dogde
iDgefete-

nen wer-
pen om-
trent Ao.
136S. 't

Jok af.

GrenfetJ

van dit

Ryk,

Verdee-

'

ling van

'tfdve.
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Landvoogdyen verdeeld te zyn ; dog die

'er laaft gewceft zyn, fpreeken maar van

acht der lelve. De Teven in 't ZW.aan
de Rivier Poctfic tegen de ftad Quinam

( de Hoofdftad van dicrgelykeri Ryk ) ge-

legen, omringd de grooce Zee meteen

groocc bogt, gelyk men dat verder in de

voornoemden Bncf van den Heer Baron

fïen kan.

Men moet cgtcr een groot ondcrfcheyd

tuflchen dit Ryk nu, en voor honderd

jaaren maken, alfoo het toen vry groo-

terdan nu was,dewyl zedert die tydge-

Cceiswi- heel Coetijientsjina. , dat daar mede on-

tijina derftond , 'er afgefcheurd , en een Ryk
wel eer op fig felven geworden is.

hier on-
j-j^ Koning van dien tyd had Tonkin niet

veroverd , ofhy fond fyn Broeder alsfy-

ncn Stadhouder na Coetsjientsjina , om
dit in fyn naam te befticren } maar hy

was'cr naaulyks gekomen, of hy heeft

lich vi^eten daar Meefter van te maken

,

en he: van Tonkin af te fcheuren ,
gelyk

het na dien tyd ook een Ryk op fich fel-

ven gebleven is.

En kor- Wat woefte Volkeren defc Coetsjien-

teiyk be-
tsjinefen zyn , kan men in'tbreede inde

fchreven.
ongelukkige Reys van 't fchip den Arion

op 't Rifvan Paracelles gebleven , en door

ji. Bogaard befchrevcn, fien.

Men heeft bevorens ( om foo te feg-

gen) noit van dit Land hooren reppen,

maar zedert dat ongeluckig voorval van

onfe Japanfche Vrienden , die met een

Vaartuyg van Ilha de Paracellas in Coe-

isjientsjina. tot hun ongeluk quamen
aan te landen, hebben \vy nog ecnig be-

richt van de gefteltcnis defes Koninkryks

bekomen. Het grenft aan Tsjampa , en

aan Canibodia , dat ontrent twee etmaal

van Siam af legt. Ook willen fommige,

dat dit laatfte Anno i/if. aan den Ko-
ning van Coetsjientsjina Cynsbaaj was.

Het is over meer dan 200 jaaren in

ftand gcbragt, en eerft bevolkt dooreen
Chinees ,

gebannen Prins , die ook de
eerfte Koning van Siam was, gelyk wy
ook onder die ftoflfe daar breedcr van

fpreeken.

Dat het al een vry groot Land is , blykt

klaar aan de tochten, die deOnfen toen

na 't Hof des Konings, foo te Land, als

te Water, gedaan hebben.

De Landvoogdy , daar fy eerft aanqua-

mcn , is Nidthng genaamd , van waar fy

's morgens na Ntaroe , dat de naam van
een Stad of Vlek, en ook van eenLand-
fchap fchynd te zyn , vertrocken zynde,

's avonds aanquamen.
Van Niaroe nu zyn ccnige te Water,

en andere ten deelen over Ichoon Zaey-

land , CU hier ea daar over heuvel - en

bergagtig Land na de ftad Fayfoe ver-

trocken, die 17 etmaal 'er van daan lag.

Eer zy daar aanquamen,zyn fy door ver-

fchcydc andere Landfchappen , en door
veel Dorpen getrockcn.

Het ecrftc dorp,by hen ontmoct,was
^lankaat^ in 't land fchap Fiyg' legen,

daar fy den derden dag na hun vertrek aan-

quamen, nadat fy over een fteylen fwa-
ren Berg getrocken waren.

De vierde dag quamen fy in 't Dorp
Bandaa tegen de wind , dog ( na dat fy

door veel andere grocte plaatfen getroc-

ken waren ) en namen 's nachts hun ruft

in 't dorp Ranran , dac al redelyk grooc

was
Den fefden dag quamen fy in 't Dorp

Tanquan , waar na fy over een moejely-

kcn Berg, en over een Zce-boefem door

veel gebroïcen Land gcrrocken zynde,
in 't dorp Kiomoey aangcRind zyn.

Den negenden dag van hun tocht qua-

men fy by 't Landfchap Mckmar o{Nuok-
man , en deden den twaalfden dag hun
middagmaal in 't dorp Koiqmj-, en qua-

men daags 'er aan tot Bodin , en Bcndaa,

dat onder aan 't gebergte van 't Land-
fchap ^anshia lag.

Den veertienden dag quamen (y 's a-

vondiS tot Diclay ^ den 15". tot Kathruay

en den 17. dag in 't dorp Tjoelo , dat

aan een Rievier lag.

Den 1 8. dag geraakten fy in 't Land-
fchap Tjam , den ip. s' avonds tot //«-

lam , en den zofte. te Todilay , van waar
fy , na dat fy over een grootc Rievier

getrocken waren , by en in de ftad Fayfoe

quamen, die fig van buytcn feer welop-
dcde.

Sy gingen die nader befchouwen , en
bevonden daar in een gemeenc ftraatvan

Chincefche fteene Huyfen , mitsgaders

veel Winkels met allerley Waaren voor-

zien, dewelke fich daar langs een Rievier

vertoonden.

Agtcr defe Huyfen en Winkels deden

fich verfcheyde Tempels , en daar buy-
ten niet anders dan geringe Woonin-
gen, &c. op.

Den zifte dag quamen fy tot Ilaa»,

en den iifte. in 't Dorp T/eun, dat on-

der tegen een hoogen Berg ontrent hec

landfchad CJam lag.

Naaft aan dit Landfchap grenfde weer

een ander, Hoe genaamd,daar fy in 't dorp

Cosjee
, gelyk iy niet lang daar na , na

dat fy over een wydc Rievier getrocken

waren , in de hofftad Foe gekomen en
voor den Koning verfchencn zyn, diens

Paleys fy al vry groot , en vierkantig,

en alwaar fy een groot getal van wel

400. Metalc en Ylere ftucken Gefchut
onder



V A N T o N K I N.
onJer vier groote Galderyen > en nog
veel andere onder eenige afdacken von-
den

De Lyfv/.igten van defen Vorft , die

den naam had van vry gierig te zyn,qua-

mcn hen fecr prachtig voor , alfoo fy

aan ider fydc des IclFs Goudc Houwer-
dragers vernamen , en wat verder van
hem af nog andere Lyfwachtcn metSil-
vere Houwers, hoewel hy, gedurig voor

lyn leven , en voor verraad tegen hem
bekommerd > fich buyten dien nog op
andere Wachten vertrouwde.

Het Land in fich fclven beftaat feer

veel uyt fchoone Zaey landen , en uyt

heer yke ten deelen Rylt • , ten deelen

Suyker velden, die fy door een menigte
van Water- molens, welke fy ontrent de

Rievieren , die men hier menigvuldig
heeft, gemaakfc hebben, op fyn tyd van
noodig v/ater Weten te voorfien.

Ook levert het felve , behalven de
Ryft en Suyker in overvloed , nog veel

andere Waaren , te weten , Marmer , wil-

de Canecl, of Caflia Lignea, veel Yfer,

(alibo'er vetlMynen zyn^Sout,Walch,
Sappanhout,Zy>.e, Cactoen, Agel-hout,

veel fchoone Pccrden , en niet minder
ÊufFels en Olifanten uyt , dat dan hier

ook een grooten handel met Olifants-

tanden (hoewel dat niemand, dan den
Koning, geoorlofd is) en met Bufïels-

huyden geeft

Gelyk fy dood • vyanden van de Ton-

kinders zyn alfoo zyn fy dat ook van de

Maieyers ^Javaanen^ en andere Volkeren

daar om flrceks , en fchynen meelt van

den roof te leven.

Het Volk is feer trots en hoogmoedig,
fchoon dood arm, en heeft ganfch geen

agting voor Vreemdelingen , dat onfc

elendige fchip - brcukelingen tot hun
fmert niet dan al te waar bevonden , en

foo eenige Franfche Priefters ( onder

welke fy de liefdadigheyd van de Paters

Francifcus Godefroy en Pierre de Heute ge-

weldig roemen) hen van tyd tot tyd

niet onderfleund hadden, fy (ouden, na

allen fchyn of van honger geftorven , of
altoos noit van daar geraakt , en in een

elendige flaverny gebleven zyn , alfoo

hen de tyd al geleerd had, dat 'er op de

groote beloften van denChineefchen Ü-
vcrften Li/aniia niet meer ftaat , dan op
de barmhcrtigheitder Coetsjientfineefen

ie maken, en dat het h<. n maar te doen v/as,

cm de gans, zoo lang zy vederen had,
te plukken, gelyk wy dat uit een origi-

neel dag regiUer \&nPi<rterKeJIeloot^ ons
door een Japans vriend ter hand gefield

,

gezien hebben.

Deze Vorft fchynt geen ommegang

$
met eenige andere Vonlcn tehebbeny
hoewel hier nu en dan nog ai een vaar-

tuig van biam, met deze en gene waa-
ren aanlandde, -\vaar mede zich ook wel
een Franfche Priefter herwaarts begaf,
gelyk wy onderde zaakenvandenGods-
dienlt nog met een letter zullen aanhaa-
len.

Men heeft hier ook veel Chineezen,
onder dewelke al zeer vcrmoogende
Kooplieden gevonden werden , en van
welke 'er al veelentot Overften in eenige

plaatzen aangcflelt zyn j hoewel het land

anders meeft door Mandaryns enRaaden
des Konings bcllierd wicrd j maar hoe
godloos en roofagtig zy dat doen, kan
men klaar, aan 't geen onze armefchip-
breukelingen ontmoet is , zien, dat eg-
ter hun Koning, na dat hy het vcrftaan

had , fcheen te verfoejen j miflchien wel

,

om dat hy, hen door en door kennende,
zeer wel will, dat daar van niet veel in

zyn fchatkift komen zoude.

En dit is 't eenige, 't geen ons van dit

woell volk, en van hun land te voren
gekomen is , 't geen wy cgrcr noodig
oordeelden met een letterken hier aan te

halen, om dat dit land wel eer mede on-
der Tonkin geftaan heeft, hoewel wy
anders noit eenigen handel daar gedrce-

ven hebben.

Gelyk zich nu 's Konings broeder in

die voornoemde tyd meefter van Coe-
tsjienisjina gemaakt had, alzoo wiftook
de Veldheer van dezen Vorft, ontrent
dezen zclven tyd, zich aan datquaadvoor-
beeld van 's Koning broeder fpiegelen-

de, zich meefter van geheel Tonkin te

maken , zonder dat hy egcer goed vond
zich van denrcchten Koning te oncflaan,

alzoo hy zag, dat hy van 't volk zeer be-
mind was, waarom hy den zelvcn in zyn
Paleys met wyven en kinderen befloten ,

en zoo wel bewaart heek, dat hy niet in

ftaat was, om hem eenig quaad te doen.
Dus waren hier twee Koningen op een

en dezelventyd, vaneen en 't zelve Ryk>
dog de een maar in naam, en de ander
in der daad j hoewel de jonge Koning
Tsjoewa^ nog zoo eenige fchaduwe van
Regeering aan den ouden liet.

Wy weten hier verder niets van te

zeggen, dan dat deze Landen van Ton-
kin na de Zeekant, wel zo mylen land-

waard in, doorgaans laag en zonder ge-

bergte, uitgenomen de Olifincsberg ,

hoewel de hooger op gelegene landen,

boven deszelfs HoofdlUd nog to a 50
mylen, zich wat bergagtigerenverheve-

ner vcrtooncn } dog hoe men meer na 'c

Noorden komt, hoe men zwaarder ber-

gen heeft. In deze laagc landen nu heeft

^ 2, meïi

De
Tsjoewa
beroofd
ook den
Koning
vjnTon-
kin van
zyn Ryk,

Dit is

mceft

laag land
j
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Hoe
men in

'i'onkin

kumt.

De liad

Hcan.

men overal zwaare dyken, om 'c water

in den Regcntyd te rtuyten, en om de

Ryllvclden op zyn tyd te bcwatcren
,

heeft men ook water- grachten.

Om in Tonkin te komen , moet men
de Ri\'ier van Coetsjientsjinaop, die uit

het Noordcr gebergte if a lömylen bo-

ven Katsjaeuw haren oorfprong neemd

,

flroomende dus na 't zuyden toe, en de-

welke 2, byzondere monden of takken

hccfc, aan welkers ecne de Itadt Qlu-

nam legr. Men zeild de grooclte tak

ecrit ó a 7 mylen op, daar de gemeenc
Ankerplaats van onze fchecpen plagt te

zyn. Ontrent een myl verder plagten

de Engelzen hier hun Ankerplaats te heb-

ben, en nog lo mylen hooger heeft men
een Had, Hcan genaamd, die al redelyk

groot , en van 2000 huyzcn voorzien is;

hoewel die mecll zeer liegt gefield , en

van arme lieden, hieralsSoldaaten in be-

zetting leggende, bewoond zyn: het is

maar ccn open vlek , zonder wallen, of

muuren , en zeer ilegc van alle krygs-

oorraad voorzien.

En haare In dit Hean onthouden zich, buiten

Ingeze- die Krygslieden , ook wel Chineelchc
lenen. Kooplieden, die zich eerft in dcHoofd-

llad in zoo grooten getal neder quamen
zetten, datdeVorft, bang voor hen ge-

worden zynde, goedvond, hendieftad

te ontzeggen, waar na zy zich herwaarts

na Hean , en daar ontrent , begeven heb-

ben; ook wooncn 'er veel Siammers, die

al mede om den handel vry Iterk op deze

ftad vaaren.

De Franfchen en Engelfchen hebben

al zcdert veel jaaren een Komptoir in de-

ze ftad gehad j hoewel de laatften, nu on-

trent 35 a 34 jaaren geleden, van daarna

de Hoofdfcad opgekraamt zyn. Het huis

van den Franfchen Biflchop is 't fraeiftc-

dezer ftad.

De Hoofdftad Katsjaeuw genaamt, legt

ontrent jz mylen van de Zee af, na wel-

ke men de Rivier op al mede dus mee
kleene fchep-vaartuigen gevoerd werd.

Zy vertoond zich aan de Weft-zyde
der Rivier} maar op een vry hooger grond,

dan de beneden -landen; en dat zy al vry

groot moet zyn, kan men daar by afne-

men, dat men 'erwclzoooo huizen, be-

halven eitelyke paleizen, in heeft.

De mccfte gebouwen egtcr (weynigc
van fteen uitgezondert) zyn maar laage

Indiaanfe huizen van cene verdieping ,

met leeme muuren, rietc daken, en van
een zeer flegten opftalj dog om tegen

den brand verzekerd te zyn, hebben de
meefte huizen een brand-vrye Godong

,

of Pakhuis, om daar hunne goederen in

te bergen.

Katsja-

euw.

Men heeft 'er egtcr zeer fchoone en
breedc ilraatcn, die, fchoon 'er hier en
daar ook wel een klein llraatjcn onder
loopt, al een zeer fraeje vertooning doen.

Ook zyn veel der zclven met lleenen,

dog vry wat llordig, bcilraat. Idervan
deze ftraaten is ook mee een wacht van
Soldaaten, om de gemeene ruit, bezet.

Zy is mede onbemuurden open, hoe-
wel 'er om 's Konings Paleys een groote

muur, wel vaniif a 16 voeten hoog, en
by na ook zoo breed, is, die men zege

dat zich wel een groote myl in 't rond
uitftrekt. in deze ftad hebben wy van
ouds hier aan de Zuidzyde een fraeje

Logie gehad, gelyk ook de Engelzen nu
zcdert ui de dertig jaaren herwaarts in 'c

Noorden , tegen over de onze 'er mede
een plagten te htbben.

Het land is in zich zelven een zeer Le»ens-

fchoon en volkryk land, 't geen over- jnidde-

vloed van levens-middelen heeft j zyndc ^ '"'

voor al ook een fchoon Ryll-land.

Men heeft 'er overvloed van Aard- en
Boom-vruchten, hoewel de eerfte daar

merkelyk , zedcrt de komft der Hollan-
ders, verbeterd zyn.

De Boom-viugten zyn byna alle de
zelve , die men in ganlch Indien door
vind, als de Calappus- en Pinang-vrug-
ten, Manggas, Gojavas, Lan^asjLac-
ciefcn , Limoenen , en een loorc van
Oranje-Appelen, diergclyke ik op Ba-
tavia gegeten , dog welkers weerga ia

grootte en fmaak ik nergens gevonden
heb. De fchil is zeer dik, en (zoo aU
ik die op Batavia gezien heb) zeer groen,

dog van binnen is de appel goud-geel,

zeerfappig, en onuytfpreekelyk lekker

van fmaak. Allerley Picflang-boomen

zyn ook hier; ook heeft men 'er over-

vloedig Moerbeziën-boomcn,dog alleen

om Zy-wormen te voeden. De vrugt is

een kleene foort, en werd ook weynig
hier gevonden.

Men heeft 'er van de Aard-vrugten

allerley foorten van zeer goede , en ook

groote geelc wortelen , die de Vader-

landze niet behoeven te wyken. Ook Me-
loenen, en water- Meloenen.

Men heeft hier veel Olifanten, in de

boflen veel Tygers, ook zyn hier veel

Buffels , Pcerden , OfTcn en Koejen
,

Bokken , Harten , Schapen , (dog de

twee laatftc weinig) Verkcns, Aapen,

Katten, Honden, Slangen , Hagediflen,

en allerley verder IndifchOngcdicrtevan

Scorpioenen, Kakkerlakken, Duyfend-

beenen, Kikvorfchen, Padden, en een

kleine foort van Sprinkhaancn, die zy

voor een lekkerny eten j gelyk ook die

fchadelyke witte Mieren.
Het
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ken

Hec vleefch van Olif-anten, Peerden, '

Handen en Katten werd by hen niet al-

leen opciibaar op de markt vcrkogt,

maar ook voof een groote Ickkerny ge-

gccen, en tot fpyze toebereit, zynde de

hiuyc van een Olifant iets, dat men ge-

woon is aan de eerlte Mandaryns aan te

bieden,

Hoenderen , Tortelduiven , End-vo-
gels, en allcrlcy wilde wacer- Vogels, zyn
'er zeer veel; dog weinig Ganzen. Daar
zyn ook veel Reygers, i-'ellikaancn , en

meer andere foorten, die wy geen naam
weien te geven , alzoo dit looi ten op
zich zelven zyn.

De Rivieren geven ook overvloed van

fchoone Vifch
,

gclyk mede allerley

Schelp- vifch , veel Schild-padden, (een

van hunne befte onthaalen uitleverende)

Kreeften , Garncclen , &c.
Men heeft hier ook zeer goede Vo-

gelneftkcns , welke met een hoen , of
cenig ander vleefch geftoofd, eenfchoo-

nen fchotel eeten uitleveren.
Vv«'en, Dewaaren, hier vallende, zyn voorna-

leniie^eri
niclyk Zyde ftoffen, en ook ruwe Zyde,

ook l'iier Aloeoit Agel-houtvanveelweerde, Cat-
getiük- toenen, Mufcus, (die zeer veel uit 't

land der Lauwen komt, en voor zf a

16 Thayl't hati vei kogt word)veel Goud,
allerley fchoone Lak- werken , Carda-

mon , Sappan-hout , flccht Porcclyn,

Marmer- en Albafter-fteen, zeer veel Zout
en Anys-zaadj ookverfcheide Drogucn,
als Rhabarber , Radix China , Gem-
ber , £cc. ook valt hier een foort van Ka-
neel j dog zy is zoo goed niet als de Cey-
lonzcj en nicn voerd 'er zelver allerley

Speceryen» Lakencn, Stoffen, en vec-

lerley füorten van Kleeden, Lood, Sal-

peter, Zwavel, Gefchut > &c. weder
na toe.

Gedaan- Wat nu dit volk in zich zelven betreft

,

aard'des
^^ Tonkinders zyn taan-geel van kou-

Volks, leur; dog ccnigzins bloozende, en niet

zoo plat van aangezicht en neus, als de

Chineczen, dog ganfch niet onbevallig

van wezen, zwart en lang vanhair (dat

hen over de fchouderen hangt) en door-

gaans pi k- zwart van tanden , dat een groot

cieraad by hen is , en 't geen zy door

konft zoo makeji, waar toe zy van jongs

af al gewoon zyn cenige dagen te befte-

den.

Zy zyn van geftaltc de langftcn niet

;

dog anders gezwind en rad van leden,

veinufrig van begrip, zeerncerftig, gc-

dienftig, en hunne Heercn zeergetrouw
en gehoorzaam. Zy zyn niet zeer kloek-
moedig, vallende meeft aandekleenher-
iigc kant; dog gelyk het dobbelen en
Ipcckn dèa Chineczen doorgaans cygcn

Hulê-

laad.

is, alzoo is dit de Tonkirders zoodanig
aangeboren, dat zy zonuyds alles, wac
zy hebben, vcrfpeclenen vertoppen, dat
zelfs van de grootften tot de geringften al-

daar overgaat, en als zy nu niets ter we-
reld meer hebben, dan zetten zy'erhun
wyf en kinderen by op.

Tegen de vreemdelingen zyn zy zeer

vriendelyk en beleefd j dog de grooten
(dat meeft gefnedenc zyn) zynzeerhoog-
moedig, óai men ook veel by 't Krygs-'
volk vind.

De dragt der geringen hier isvanCat-
toen, en der ryken van Zyde, of Lake-
nen van allerley kouleuren, en voor al

rood, groen, &c. meeft lange tabbaar-

den of rokken gebruikende, vooral, als

zy voor de grooten vcrfchynen.

Hunne huizen zyn niet alleen door-

gaans (gelyk alle de Indiaanfche) flecht j

maar ook, op zyn Chinees, van flegten

huisraad voorzien, die meeft in ftoelen,

tafels, banken, ruftbanken, en bedden,

Pinang-gereedlchap, &c. beftaat.

Men heeft hier geen eenc , maar veel Hunne

vrouwen. Zommige der zelve werden
J^"^^^*

plegtelyk getrouwd } dogdemeeftemaar ^

alsbyzitten gebruikt, eenigevooraltyd;
dog ook zommige maar voor een tyd ge-
huurd.

De vrouwen dezes lands zyn fchran-

der, neerftig en groote koop-vrouwcn,
en weten met 'er tyd een fraeje ftuiver

geld te winnen} maar zoo hier geen fche-
pen van buiten komen , legt 'er de gan-
fchcn handel toe: want om den zelvea
aan de gang, te helpen , moet de Inlan-

der doorgaans eerft cenig geld op de hand
hebben, eer hy in ftaac is om te wer-
ken.

Men heeft hier,buiten de groorc Koop- Amhjgtj

lieden in ruwe of gewerkte Zyde, en liedea.

Zyde ftoffen, ook zeer veel Ambagtslie-

den,van Wevers, Schrynwerkers, Tim-
merlieden, Smids, Draejcrs, Porcelyn-
makers , Schilders , Lakwerkers , Papier-

makers, Klokgietcrs , Geld-wiflelaars,

&c.
Hun papier is byna ajs 't Chineefch of

Perfiaanfch, zommige foort van Zyde»
en andere van haften van boomcn ge-

maakt. Ik heb onder hun Lakwcrken ,

en voor al onder hunne Bandeczen , 'er

fraeje gevonden; dog zy konnen egter

geenzins by 't Japanlch Lakwerk haaien,

waar toe zomtyds 't hout zelf, en ten

deelen ook de Lak - ftofte of 'c Vernis

zeer veel doet.

De Tonkinders maken niet alleen een Hun
byzonder volk op zich zelven uyt, maar Ta*^

zy hebben ook een Taal op zich zelven,

die van heo zeer fterk agtcr uit de keel

^ 3
op-
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Schtyf-

\vyie,

&c.

Wyze
v»n Rc-
geeren

des Ko-
niogs.

Zyn
Krygs-

macht.

opgehaald, Cn ten deelen alfificndcdoor

de tanden uitgcbragt werd. Schoon zy

%'eel overeenkomll met die der Chince-

zen van fchryven heeft, is 'er egter zulk

een groot ondcrlcheid tuiïchen beide dic

taaien, dat die twee volkeren malkande-

ren geenzins konnen vcrftaan j en fchoon

hunne Charafters enletter-greepenuiter-

jyk dezelve in gedaante zyn, fpreekcn

zy die egter ieder geheel anders uit ; dog

de geleerden onder hen konnen uit de

werken der Chineezen
, Japanders , en

der Quinammers ook aanllonds te recht

raken.

Hunne wyzc van fchryven is even eens,

als die der Chineezen, met een griffie of

penceel van boven na beneden, en dus

van de rechter na de linkerhand gaande.

Zy oefFenen zich nu en dan ook in de

Landmetery, Wiskunde, Sterrekunde,

Natuurkunde, en wat dies meer, hoe-

wel hunne kennifle in allen dezen maar

matig is.

De Koning regecrd hier Oppermach-
tig, ftaande onder niemand, zodanig dat

alles van hem afhangt. Zyn grootllc

Mandaryns zyn gelubden, die hy hier en

daar als Landvoogden verdeeld, en die

in die Landvoogdyen zich als kleene

Koningen, zeer trots en hoogmoedig,
houden, en hun werk maar maken, om
de arme ingezetenen, die tegen hen niet

kikken durven, uit te mergelen > maar al

wat zy vergaderd hebben is voor den Ko-
ning, alzoo die na hun dood hun erfge-

naam is.

De Koning houd een zeer grooten

flaat, niet alleen van een menigte lyf-

wagtcn , die op hem paden , maar heeft

ook een fchoone ftal, met ettclyke hon-

derden Peerden, en wel i a 300 zwaarc

Olifanten, die alleen tot vercooning van

zyn pragt en grootheit dienen. Ook
houd hy doorgaans zeer veel Krygsvolk

op de been, beftaandcmeeft in voetvolk,

die gemecnelyk een zabel en een lang roer

van 4 voer voeren ; maar zy dienen be-

ter om hunne nette wapens tevertoonen,

dan om te vechten. Men wil, dat hy 'er

wel 1 00000 hier en daar door zyn Ryk
vcrfprcid leggen heeft. Ook heeft hy
fchoone Raytcry, die fchoone Pcerden,

en fraeje Schilden hebben, en van cierlyke

pluimmagien voorzien zyn.

Tot zyn Zcemagt, die in 70 of 80
Galeycn, ieder met 50 of 40 man, be-

ftaa' , hecfc hy mede eenig vall volk in

dicnil, en daar over mede eenige Zee-
hootaen.

Gelyk nu de Tonkinders doorgaans
beleek en vriendelyk , voor al tegen de

vrecmdehngen, zyn, alzoo zullen zy ook

ge var. 't

Gericht

hier.

aan een, in 't hectft van de

zelden iemand iets te kort doen , ten waare
dan dat deze ofgeene zeer verarmde , hen
aan deze en gecne klcenighedenquaamcn
te vergrypenj dat egter de wet van 'c

land niet duld •, maar na verdiende ftrafc.

Indien zich iemand met dievery te bui- Bedie-

ten gaat , die werd na mate van dien
,

zwaar of licht, zomtyds maar met het
afkappen van een lid , zomtyds met ver-

lies van zyn vinger, en, na dat de mis-
daad is, wel van de gehecle hand, gc-
ftraft. Zwaarder misdaadcn werden door
onthoofding, en de lichter, met 1 een
geefl'cling afgedaan j hoewel dit alles juift

in die ordre niet, als wel in onze lan-

den
, gefcliied.

Zoo de zaak , waar over iemand voor
't Gericht geroepen werd, vandienaard
is, dat 'er een eed voor gedaan moet wer-
den, fnyden zy een hoen den hals af, la-

ten des zelfs bloed in een kom met Arak
loopen, en die den eed doen zal, moet
een kopje van dezen met bloed-gemcng-
dcn Arak drinken, na dat hy de zaak,

waar over hy geroepen is , verklaard heeft

zus of aoo te zyn.

Brandftichters ftcUen zy bloots hoofts

op een ftoel , van i i of 1 3 voeten hoog,
drie dagen
Zon, te pronken.

Overrpcelllers werden voor den O-
lifanc , en door den zelven in de
lucht geworpen, en te pletteren getree-

den.

Zoo iemand hier komt tefterven, die BegrareJ

werd, van aanzien zynde, verbrand, en ''"•

daar na begraven ; niet op een gcmcenc
plaats (die hier niet is) maar elk op zyn
cygen erf j en een maand daar na werd
'er een groot maal , aan de vrienden des

overleedenen , op zyn grafgegeven. On-
trent deze begravenis zyn ook altyd deze

en geene Prielters, al was het maar om
te zien, dat de zaaken in de behoorlyke
ordre nagekoomen en bezorgt werden.
Zy hebben tot het verbranden van hun-
ne doodcn houtllapels, die wel 10 voe-
ten in 't vierkant , en wel zy voeten hoog
zyn.

Dus verre nu 't voornaam ftc , dat wy
vooraf van Tonkin te zeggen hadden,

voorgcftcld hebbende, gaan wy overom
te zien, wanneer onze Maatfchappy hier

heeft beginnen te handelen.

Dit nam onder den Heer Opperland- wanneer

voogd Van Diemen zyn aanvang, in wel- ^"^jgj

kers tyd haar Edelhedcn den 1 3 Mey hier b^,

Ao. 1636 een belluit namen, omcenbe- gon.

zending na Tonkin te doen.

Hier ophebbenzy A". i637denKoop-
man Karel Hartfink, dcrwaards metliec

Schip Grol, Sic. over Tayouan en n*

Ja-
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Japan, gezonden, van waar hem de Heer
Knekebakkcr een zeer nette Inflruftic

Biedc gegeven heefc.

* ^i7- Injlru5tie voor S''. Karel
Hartjïnk , Koopman , en

den Raad van V Schip

Grol, ende V Jagt deWa-
terlooze TVerve , zeilende

van hier over 'tayouan na
Tonkin.

Inftruc-

tie voor
de Heer
Hartfink

A .1637
nedege-
geven.

j) "VTAdemaal tot vergrooting ende
j» X^ aanwafch der negotie ende com-
), mercie in 't Keizerryk van Japan , by
), den Ed. Heer Gouverneur Generaal

,

j) en de Heeren Raaden van India gere-

>, folvcerd , en goedgevonden is een bc-

}, zending na hec Koningryk van Ton-
), kin te doen, ende den Zyde-handel in

j, gemeld Rylc, ten dienftc ende voor-

}, deel van de generale Ooft- Indifchc

), Compagnie, van hier uit Japan te vcr-

j, volgen , daar by ordonneerendc het

j, Schip Grol, ende 't Jacht Waterloo-

„ 7.Z Werve tot voorn, bezending tege-

„ bruiken , ende derwaarts te laaten ver-

,, zeilen , zoo zullen UI. in Godes naam
„ dezen aanltaande morgenftond de mon-
„ ftering van 't volk, en de vifite van

3, 't Schip by de JapanfcheBongioysge-

j, daan zynde , onder zeil gaande , en

„ uwen cours beweften Meaxima regt

„ door Zee ftcllen , tragtendc de kuft

9, van China, op de hoogte van if gra-

3, den ontrent de Eilanden O ncouw ofte

}, Stormbaey, aan boord te krygen,en-

3) de verkend te geraakcn.

„ Van welke Eilanden , ofte voorn.

)3 Kuft verkend zynde , zult van daar

,

„ by mooi weder, na de Eilanden van

„ Pehouw overfteckcn , altyd giffinge

„ ende calculatie makende twee vloe-

den voor een ebbe.

„ In 't aandoen van dito Kuft, ofte

„ ter Rheede loopcnde , werd UI. ten

3, hoogftcn gerecommandeerd wel op uw
j, hoede, flagveerdig , ende, 't geen

3, voor Branders noodig verdacht te zyn,

„ op dat van Roovers of andere trouw-

3, looze Chineczen , UI, geen ongeval

j, onverwagt loegebragt wcrde.

„ Zoo het geviel UI. hard weder ofte

„ liorm quamcn tebeloopen, zullen zig

3, niet van de Kuft af begeven, maar

3, onder den hoek van Sabouw , Enge-

,3 ling , ofte cenige andere bequaame

3, Baejcn , ten Anker loopen i ende al-

,3 daar goed weder waarnecmen , om
33 met 't zelve na gemelde Eilanden van

,3 Pehouw over te fteeken : waar op by

3, daag dicnca te vervallen 3 en in de

„ Zuid- Ooft Baey ter Rheede te loo- j^j,^
•>•> pen» gaande van daar 's middernagts

„ met een achter-ebbe, op dat des mor-
„ gens in tyds op de Kuft van Formofa
„ mogt , verkend geraaken , endealzoo

„ uwe Rei ze gevoeglyk, zonder voor-

„ by te dryven
, gelyk voor dezen me-

„ nigmaal, ( God beterd) door verzuim

,, van Officieren gebeurd is, opTayouan
„ te mogen gewinnen, 't welk UI. by
„ dezen op het allerhoogftc en ferieuftc

,, werd gerecommandeerd.

„ Door hard weder voorby geraakcn-

), de, zult niet vreesagtig ofbeichreumd
„ wezen ageer den hoogen hoek van Tan-
„ coya ten Anker te loopen, van waar
,3 met goed weder, ende in twee getyen
„ oplaveeren, ende onder 't Noordcr-
„ Rifna wenlch ter Rheede komen kond,

„ altyd in 't aandoen van de Rheede
„ van Tayouan na de copye des Scyn-

„ briefs, by den Gouverneur van voorn.

„ plaats beraamd, ende UI. ter handge-
3, llcld, UI. reguleercnde.

„ Met lief voor Tayouan ter Rheede
,, gekomen, en geankerd wczfnde, zal

„ de Koopman Hartfink zich dadeiyk,

„ ten waare by verhindering van weer
„ en wind , p.an land by de Heer Johan
,3 van den Burg tranfporceeren, endeon-

„ ze miffivc met de bygevoegde papie-

„ ren zyn Ed. overleveren, niitsgaders

„ mondeling vande bevinding der dezen

„ jaare gezondene ftofFen behoo,lykrap-

„ port doen, gelyk UI. zoo in'cuitleg-

„ gen, vcrkoopen, van gelyken over des

,3 zelfs deugt ende lengte en breedte als

„ andere difcourfen met de Kooplieden

3, gevallen, by endeprefentgewceftzyt,

,, daar by verzoekende zoo vaardige de-

„ pefche, als gevoeglyk zal konnen ge-

„ fchieden.

„ De Redenen, die den Raad alhier

„ hebben gemoveerd dit Schip, hoewel

„ tot het laatfte, ende dat in 't reguard

,3 van de verwachte kontanten van bo-

„ ven, haddc behooren opgezonden te

„ werden, voor Rarop ende de Swaan
„ te prefereeren , zyn UI. ten vollen

,, kennelyk , namelyk om des te tydc-

,, lyker op de 'I'onkinfe Kuft cc mo-

» gen geraaken, ende den weg tot dien

„ handel gevoeglyker te openen, en in

„ 't werk te ftellen ; als andere confidc-

„ raticn, die materie raakende, mitsga-

„ ders met goedvinden van gemelden hd.

,, Heer Gouverneur, ende zyn Edclheits

„ aanfchryven van dato if Auguftypaflb.

„ in paflant Quinam aan te mogen doen,

„ ende aldaar te genieten, 't geen Sr.

,, Duyker, geduurende zyn aanwezen in

„ Quinam, nopende Tonkin 3 ende hoe
de5»
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,) de bezending dcrwaards by den Qiii-

„ namzcn Koning veiltaan werd , zal

it hebben vernoomen.

„ Hec Jagt de Watcrloozc Werve,
), dat by de td Heer Generaal, volgens

„ zyn Ed. ordre, geprojefteerd is, nc-

}, vcnsGrol, na Japan, cnx'andaarwc-

„ der te verzeyien, is by refolutie inda-

„ to 28 July paflado van de Ed. Heer

„ Gouverneur Putmans, en den Raad in

„ Tayouan
,
geoordeeld en gocdgevon-

5j den aldaar te blyven, om nevens an-

5, der bequaam vaartuig tol het Kruys-

„ fen op de Portugees > als andere onzer

„ vyanden , tendecrende na Tonkin
,

Quinam, en Combodia, zoo buiten

en binnen Aynam, uitgezet te wer-
den, en de komlt van Grol opcenbe-
quaamc rendevous-piaats te verwach-

j, ten, welken volgende des voornoem-

j, den Jagts retraite UI. in Tayouan hcb-

„ btn te vcrllaan, en in't relcontrceren

j, defltlts mede aandoen , en verzeyien

na Qi^iinam, uit redenen bier boven
aangcroert , des Ed. Heer Gouverneur
ordre te vei wachten.

„ Deze ordre van zyn Ed. hebbende

„ achtervolgd, en 't voornoemde Jagt,
of zoodaanig vaartuig, als UI. dan zou
mogen tocgevoe gf werden

,
gerefcon-

trccrd, zullen UI. van die plaats, die

by ons alhier voor het tegenwoordig

niet kan werden voorgelteld , zonder

verzuim van tyd, zoo veel doenlykis,

de reize na Tonkin , bezuiden , en

j, niet benoorden 't Eiland Aynam , al-

,, zoo dat vaarwater voorgroot vaartuig,

„ als Grol, vermits de menigvuldige vul-

len en riidzen zeer periculeus en veel

onweder en ftorm in 't navigeeren, on-

derworpen is, vervorderen, en onder

't Eiland Frachachy ,
gelrgen onder

de noorder breedte van ifeigraadcn,

ontrent een groote halve mylüoll ten

Noorden van de Rivier Giang, ach-

ter welk Eiland op 5,6 en 7 vademen
goede Rheede en Ankergrond is, en

men voor alle winden nieeft befchut

blyft, ter Rhecdc loepen, ons verder

a.in 't kaartje, en 't uitwcrpzel van 't

Tonkins land , deflclfs havenen , en

daar ontrent gclcgonc klippen en

droogten, UI. ter hand gefield, refc-

j, rerende.

„ Eenigc jaaren geleden, pleegen de

„ Japaniche Negotiuncen met hunnejon-

,; ken na Tonkin navigerende, derech-

5, te Rivier of fpruit van voornoemde

5} plnatzcn.gelegen op de Noorder breed-

), te van zc-i gvaaden aan te doen , dog

„ by verongtrlukking eencr hunner Jon-

,j ken te dien tydc in de mond van de
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5, voorn. Rivier , als mede om dat de

„ KuftaldaarNoord-OoftenZuid-Weft ^°?7.

„ ilrckt, men, om buiten in Zee te ko-

„ men, veel moeiten onderworpen is,

5, en bczwaarlyk uit de bocht boven 't

„ Eiland Aynam in de maand July, als

„ wanneer, en niet vroeger, vermits het

„ fpade leveren van 's Koning zydc , van
,, daer fcheiden konnen, geraakcn kan,

„ hebben naderhand de Rivier Giarg

,

,, of Tzynephay, voor die van Tonkin
„ geprefereerd ; tgrer die van Giang
), voor die van Tzynephay, gemerkt de
„ Kuft ontrent dito Rivier Tzynephay
„ zich N. N. O. llrekt, en de !Z,uide

„ winden ten decle noch op 't landwae-

„ jen, en door het geiladig aanbranden

„ van de Land-Zee, als naarmidd^gs de

„ Zee -wind, die vry dicht aankucld,

}, wanneer men in de gezegde Rivier 'c

,, water (en dat voor den tyd van 24
„ uuren) op zyn hooglle heeft, veel

„ moeite en perykel, van buiten te ge-

„ raaken , onderworpen is , des nagts

j, vermits het hoog. water , hoewel de

„ Land- wind doorwaeit , veeltyds ge-

,, noodzaakt werd te blyven leggen,

„ Dit zyn de moverende redenen dief

,, Natie in de Rivier van Giang voorde
„ andere aan te doen, en aldaar tehave-

„ nen.

„ Ofhet geviel , dat UI. onder 't voorn".

„ Eilandje ter Rheede wezendc gekoo-

„ men, zoo tydelyk en in 't korte, alö

„ welwenfchte, eenigc Japanders, Chi-

,, neezen, of andere Natie van 't Land
„ (alzoo geen Volk j na onderricht wer-

„ den, op 't voorn. Eiland woonachtig

„ is) aan boord quaamen
,
gelyk jaarlyks

,, op de aankomil derJapan^cheJonkge-

,, fchied,. en gewoonlyk is , zoo zalUL
„ door eenige Viflchers of ander vaar-

„ tuig, die daar in abundantie zyn, de

„ wcte van u arriveeren aan den Üpper-

„ ften, of aldaar 'c Gefag hebbende van

„ Giang , zynde een van des Konings

), van '1'onkins bloedverwanten, doen,

„ en deflclfs ordre met eenige vanvoor-

„ verhaalde peifoonen verwachten, om
„ alzoo geen mi;flagen of misconrentc-

„ ment aan de Grooten aldaar, als we-

,, zcnde een Natie, noit dat Ryk heb-

„ bende gefreqenteerd, te begaan; dog

,, by verloop van ia 3 dagen, hoewel

„ de wcte aan Land gedaan had, en geen

„ ordre of iemand aan boord kieegen,

,, zult mogen een van de bcquaamltc Af-

,, fiftcnten , en den Japanzen of Chi-

„ neefchen Tolk, die VL uit Tayouan

„ zal werden medegegeven, of by aan-

„ doening van Quinam, bydenOpper-

„ koopman Duj/ier dient geprocurccrd

,

}> na
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1637. " "* Giang ontrent 3 mylen de Rivier

„ opwaarts met de boot zenden , mits

5, dat binnen of voor aan de Rivier, al-

jy Waar de Viflchcrs wooningen ftaan,

„ I a 2 perfoonen tot Guidcs werden

5, gehuurd, en dito boot na boven of in

„ Giang brengen , en allbodes te zcker-

,, der van uwc komftc mogen wefcnver-

„ wittigt; zulks zoude mede ter cerller

j, inftantie na bevinding van zaakcn al-

„ daar konnen gefchiédcn en in 't werk

,, gelteld werden j met welken Tolk
,, dient een klcenc erkentenis of veree-

„ ring van ontrent 6 a 8 Tayil, bcftaan-

5, de in Wacjcrs , Carcaflen , als Jac-

j, quans, of iet anders, gefonden te wer-

„ den, met daar byverzogte licentie van

,) perfoonclyk met gemelde Gouverneurs

,, te mogen fprceken.

„ Hier op antwoord en licentie bekd-

„ men hebbende , zal Sr. Hartftnk , met
„ noch iemand uit den Raad , of S^.

j, Vincent Kotncyn , fich met 't Jagt de

„ Waterlooze Werve na Giang, of al-

„ waar gemelde Gouverneur zoude te

„ fprceken komen, vervoegen, dcnzcl-

„ ven demotiven, en redenen, waarom
5, aldaar verfcheenen, wat Natie zyt,

,, en van waar gezeild komt, in derbe-

j, fte forme declareeren, endaarbyoot-

„ moedig vcrfoeken zyn Ed. op 't fpoe-

,, digftcn gelieve een exprefle na de

„ Hoofdftad van Tonkin aan den Ko-
„ ning af te vaardigen, en tcvcrforgen,

„ dat in 't korte antwoord en licentie

„ van 't Hof mogen komen, om de nc-

j, vensgaandc miffivc en verecring aan

j, zyn Majcfteit perfoonelyk te mogen
„ overleveren.

„ Volgens ouder gewoonte, en, ge-

„ lyk die van Tonkin met de Japanders

„ pleegen te handelen, en haar aange-

j, brachtc carga aan te teckencn , zal

„ UE. buiten twyffel mede, en dat wel

,, precifelyk de quantiteit enqualiteitdcr

j, contanten , goederen , als anderfins,

5, die zyt mede brengende, van voorn.

„ Gouverneur afgevraagd werden , die

„ alles rondelyk aangeven zult, uitge-

3, zegt de, contanten , welke ten hoog-

j, ften met 40000 Tayil genoeg zyn zal,

j, foekcnde het rcftecrendc binnen

j, Scheeps boord te verbergen , zooveel

j, doenlyk is, en dattcnprmcipaalcnom

j, voor te komen, van den Koning, of

„ zynen gcordonneerdcn Mandaryn, fo

j, veel contanten als wel begecren, en

„ vcrfoeken, niet ter hand te ftellen,

„ ten anderen gewaar wordende de me-
„ nigvuldigheit des Severs , de Zydc>

„ Zyde Stuk-goederen, als anders reifen

„ doet , waar by de Compagnie geen
III. Deel.

„ geen voordcel, maar nadeel ter con- 1637.
„ trarie by 't verfwygen , kan gefchie-

„ den , of UI. cenig ongeval toegebracht
„ werden.

„ Licentie gewcrdende uit 't Hofvan
,, dcnKoning, om perfoonelyk , cnmec
„ uwe verder medegebrachte Cargafoc-

„ nen, ten Hove na de Hoofdftad van

,, Tonkin te mogen komen, zalUl.mcc
„ 't Jacht de Waterloofc Werve toe

„ meerder verfeckering en bevryding u-

,, wes kapitaals niet alleen voor Inland-

,, fcherooversenmoetwilligen, die geen

,i en ontbreeken , maar ook voorde For-

„ tugeefcrt en Spanjaarden, onfe opcn-

,, baare Vyanden, als Chineefcn , onfe

„ geveinsde Vrienden , mitsgaders zoo
„ veel. Inlandfch Vaartuig, alstotover-

,, voering der goederen noodig is, dat

,5 op beleeft verzoek van den geordon-

„ ncerden mandaryn of uit 't Hof gc-

,, fonden Capado des Konings niet ge-

„ wcigerd, maar verleend werden zal,

„ op 't fpocdigft mee Reife opwaards,

„ 't zy dan buiten of binnen door, na

,, wind en weder toelaaten zal, vorde-

,j ren, altyd verdacht blyvende inden
,, avondftond , dicht by den anderen te

„ ankeren, en zoo wel in 't Jacht als 'c

„ Tonkins Vaartuig (dat ieder ten min-

,, flen met 2 a 3 drie Nederlanders en

,, Mufquets als Zyd-geweer diendvoor-

j, iicn te zyn) goede wacht te honden,

„ op dat, als gefegt is, geen ongeval

„ UI. overkome, dat andermaal zoo in

„ 't gaan als keeren ten hoogften, of 't

„ geviel, 't voornaamfte Jacht niet qua-

5, me te refcontrceren , met het Tonkins

„ Vaartuig te doen gerecommandeerd
,, werd , en zal 't voornoemde Jacht of

,j Vaartuig tot de verfwegcnc contan-

j, ten , die des te fecuurder en behcndc-

„ lyker, na 't vifiteeren des Vaartuigs,

„ in Tonkin, in uwc wooning zal konnen

,, werden gcbracht,dienen; om welke, als

„ andere confideratien , UI. bekend is,

,, dat op lp ftanti by Raade vcrftaanis,

„ 'c Jacht de Watcrioofe Werve by de

„ Ed. Heer Gouverneur Generaal tot ad.

,, vys na Batavia, hoe fich den handt 1

„ in Tonkin toedragen zal > enwatquan-

„ titeit van Zyde aldaar verhoopt werd

,

„ geprojedteerd, by UI. te laaten ver-

„ blyven , en gemcldo affending voor

„ defeVoyagicgefurcheerd houden; eg-

„ ter werd Sr. Hartfink ten hoogften gc-

„ recommandeerd, op zyn aankomft in

„ Giang (alwaar, na hier werden on-

„ derricht, den apparentenZydcn-han-

„ del, en onfer Vyanden doen ten Hoo-

,, ve, en met wat Vaartuig aldaar aan-

gekomen zyn, zoo wel zult konnen

B j, ver-
j>
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IÖ2T. » vcrnccmcn en verftaan , alsinTonkin)

„ daar van advys aan de Ed, Heer Gou-
5, verneur Generaal tot contentcmcnt

), van zyn Ed. , foo veel docnlyk , over

3, Coetsjientsjina te geven, alfoowyons

j) vcrfekcrt houden tegen ultimo Maart

„ noch een advys-Jonk of Vaartuig uit

}) Tayouan Compagnies Refidenten in

„ Quinain zal tocgcfondcn werden.

j, Dcfe advertentie of advys kun be-

„ quamelyk met Barken, die iluips- of

„ ftecls wvfe uit die, als andere daar on-

„ trent gelegen Rivieren met haareGoe-

„ deren en Koopmanfchappen na Qui-

„ nam vertrekken , gefchieden j
gelyk

„ mede te Lande ^ en dat over de Rivier

,5 Poflcheyn , alwaar de Koopluiden van

5> beide de Koningryken Quinam > en

)) Tonkin, haarc Waaren en Koopman-
}, fchappen te markt brengen > en met
ij den anderen ncgotieeren konnen.

j, Voor en aleer een gedeelte des treyns

jj van Tonkin vertrekken zal, blyven ül,

j, bevolen een goede en verfckcrdcRhce-

j, de voor 't Schip Grol te veikicfcn, 't

j> zy dan onder 't Eiland Frachachy , of

5, wel een ander by de Japanders 't Roo-
„ vers Eiland genaamd, gelegen ontrent

« de 8 mylen Noordclyker als Fracha-

j, chy, na de Rivier van Senephay, al-

i, waar de Koning zyn wacht? , of uit-

1, iicnder in Zee, heeft. Dog zoo het

a> Schip gevoegelyk en zonder prykel,

,> in de Rivier van Giang en debaaven

j» of inkoomen, geen verloop oftocvloe-

>» jen onderworpen wefcnde , weder uit-

}, gebragt zal konnen werden, is'cgera-

5, den tot meerder fecuriteit en voorko-

jj ming, by florni en onweder, van an-

„ kers en touwen te fpillen , binnen te

„ loopen, gelyk zulx eenige Japanders,

„ geduurcnde daar navigeerden , als hier

,j vooren verhaald is, met haare groote

„ Jonk in 't werk gefield , en by conti-

„ nuatie deflclfs geheelyk gefchied zou

j, hebben, alfoo haar Jonk op izjapan-

„ fche voeten waters , dat wel i 5 Hol-

j, landfe dito is, en dat met een gemeen
„ thye binnen te loopen pleegen. Inde
j, Rivier van Giang niet komende, zal

„ 't Schip onder 't Eiland , daar 's Ko-
„ nings wagt op is, na dat bericht wer-

„ den, eenigfins beter Rhecde, als op
„ Frachachy, vinden; dog is 't zelve

„ moejelyker by het Zuider- Moeflon,

j, als wel Frachachy, boegwaarts uit te

,, gcraaken, na bevinding zal byUl.de-

„ fen rakende het fecuurfte in 'c werk
j> gefteld , en by der hand genooraen

M werden.

». 't Zal mede voor uw vertrek' noo-

2> dig zyn , gelyk by de vreemde Natiën

„ gcbruikelyk is, dat gemelde Mando- i,jjj.
5) ryn van Giang, over de genoten fa-

j> vcur, en toeftaan van 't Schip in de
„ Rivier te laveren ( foo zulx gefchiet
3) is) bedanken gaat met een fchcnkagic
,. en vereering van ongevaarlyk de loo
» Tayil eens, foo in Europifche als Ja-
3) panfche goederen. Van zyn Ed. zal

„ UI. werden gevergd , en hard aange-
» houden ecnig geld op leverantie van
3> ZydeCaneel, als andere goederen hen
» ter Ijand te ftellcn, 't welk met alle

), beleeft iieit en gevoegelykllc middelen
3> dient te exculeeren, dog cgter, vol-

5, gens de gewoonte der Japanders, een

» leening, die op 1000 Tayil (dat ook
„ mag beflaan) fchatte niet zult konnen
)j ontfeggen, te meer foo 't Schip komt
„ binnen te havenen. In Giang zal een

?, partyc Cancel, die aldaar meeft valt,

>j dienen geprocurecrd , is gemcenelyk
M voor8 a 10 en 't li Tayil Pikol in-

,, koops te bekomen.

„ Byden Ed. Heer Gouverneur Genc-
« raal werd fcrieufelyk geordonneerd de
3> Portugeefen en Spanjaarden , daar men
3» de zelve op dcfe Voyagie fou komen
33 te bejegenen (fonder relpcét aan des

3) Tonkinders Rheede, havenen, nogte
,3 Rivieren te dragen) alle mogclykeaf-
33 breuk te doen, in ons geweld te nce-

33 men, met dien verftande van u aan

3, kleenigheden, of geringe Prinfeh, niet

>j te amufeeren, nog fich kennen te la-

3> ten , om dierhalven zyn Rheede en
3, Rivieren te violeeren, en ongunft op
), onfen hals te haaien } maar Prinfen van
„ importantie , daar een, twee, drie,

>3 en vierhonderd Pikols Zyde , 'of de
>, waarde van dien zou konnen bekomen
5> werden , zal men niet excufeeren j

3) maar zoeken te veroveren , en voor
3, goeden buit aanflaan, daar kome dan
}) af wat 'er wil 6cc. i dog gemerkt door
3, vcrfcheide Japanfchc Kooplieden, ais

33 andere daar te lande gefrequenteerde

„ perfoonen ons vaftelyk werd te vcr-

j, liaan gegeven , en geinformccrd by
„ diergclyke attentaat de ongunft van

„ voorfz. Koning niet alleen op den hals

„ zouden haaien; maar ook de Negotie

5, werden ontzegt, en meer fwaarighe-

„ den en ongeval des Compagnies diena-

,3 ren apparentelyk te genaken flaan,dier

„ als andere goede redenen is mede by

„ de Ed. Heer Gouverneur Putmaus en

„ den Raad van Tayouan goed gevon-

„ den , om in geen verwydcring met de

,] Koningen, zoo in Quinam, alsTon-

„ kin te komen, een uitzetting op Vy-

„ ands Vaartuig buiten de Qiunammers

» en Tonkinders lioiiten te zetten, en

ii alle
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ïó'37. " 'il'e mogelyke afbreuk te doen, gelyk

» UI. volgens refolutic dato ip ftantiby

» ons en den Raad in Firando over de-

jj ze zaaken genomen, buiten kennisvan
j, 't Jand in 't gaan en komen te cffcc-

j> tuccrcn
, geordonneerd werd ,

gclyk

3, by weigering, en de Nfgotie niet te

5, konncn genieten, in wat havenen,
„ Rivieren, of Rhcede het zy, zal ge-

» fchieden moeten. Echter verftaan wy
.„ fecrctelyk door de befte middel, die

3, aldaar zou mogen voorkomen > onder-

5> flaan, hne het ten Hoovc by den Ko-
}} nirg en Grootcn zou werden genoo-

5, men , delclvc in zyne havenen en Ri-
), viere refconrreercnde , aan te taften,

„ veroveren, en al!c mogelyke afbreuk

» te doen, 't zy dan met een gedeelte,

„ of redeiyke ichcnksgie van den buit of
,, aangehaalde goederen te genieten, en

„ alfoo met oogluiking tociaaten, zulx

], niet konnen werden onderleid; engc-

„ oordccld by zyn Majefteit niet wel ge-

j, noomen zou werden, zou 't Jacht de

„ WatcrloolèWerve (tot nakoming zoo
3, veel doenlyk van de welgcmelde Heer
„ Generaals ordre) voor 't vertrek der

„ Portugeefen konnende miflen , onder

j, de een of de ander pretext na be-

„ neden gefonden werden , en op
„ haarlieder Vaartuig een ftuk weegs voor
„ de mond van de Rivier kruiflen laaten,

„ en zou de befccting voor de rechte

„ fpruit van de Rivier van Tonkin, of

5, daar ontrent, behoorentcgcfchieden,

j, en niet Zuidelyker, alfoo volgens in-

35 formatie verfcekerd houden , dat des

,, zelfs Vaartuig nergens elders , als voor

j, de HootJftad van Tonkin zult komen
3, te rcfcontreeren , terwyl met ondiep-

„ gaande Vaartuig daar verfchynen, en

3, van daar verzeilen, haarcn cours be-

,, noorden , tuftchcn de vafte Kuft van

China, en 't Eiland Aynam en Ma-
cauw ftcllen-, dog dtfe befcttingwcr-

dende in 't wcrkgefteld, zal dienen

geordonneerd aan de Ovcrhoofden van

't Jacht, hoe lang te continueeren,

en wel na Grol weder te komen affak-

kcn, of welnaTayouan, mits't Vaar-

water, tuflchen voorfz. Kuft, en het

Eiland, bchoorlyk ontdekkende, ver-

zeilen laaten. Wy houden defe ont-

3, dekking geheel confiderabel, en oor-

j, deelen noodig ten dicnft van degene-

)3 raale Compagnie te welen , zoo zulx

}> door onfe Jachten dit faifoen niet ge-

„ fchied is, op dat in 't toekomende met
„ des te tnccr verfekcring op haar zou-

3, den mogen kruiflen, ten welken fine

3, w:it cours in 't gaan en komen ftellcn,

„ 't zy geheelyk de Kuft gieren, of 't

3>

»

»

»

»

„ Eiland Aynam, ftaat zckerlyk te ver- I6ij,
,, necmen , om alfoo onfc Vyanden t'ee»

„ nemaal uit Tonkin te voeren, enhaa-

33 re Commercie geheel vrugteloos te

3, maken, waar toe den Almogende by
3, tyd en wylen zynen Zegen gelieve te

3, verkenen.

3, Dele dan , als andere onfcr Vyan-
,3 den Vaartuig, in 't gaan en kceren,

„ excepto die van Macauw na Japan

3, tendecren , koomende te bejegenen,

33 zult de zelve alle mogelyke at breuk

„ doen, en zoeken te vermeefteren, 't

„ volk wel bewaaren, en van de zelve

„ verfckcren , mitsgaders haare goede-

3, ren onder bchoorlyke Inventaris , in

„ prefcntie en kennis des Schetps-Raad

,3 neemen , verdacht blyvende geen ge-

,3 vargenen hier in Japan, maar de zel-

„ ve m dePifcadoresofTayouantcbren-

,, Volgens des Koning? ordre, en oud

„ gebruik, zal met de komfte in Ton-
„ kin al uwc Koopmanfchap en goedc-

„ ren, ontrent 's Konings Paleys, aan

„ Land gebracht, geopend en wel naauw

„ gcvifiteerd werden, op dat, 't gecti

,, zyn Majeftcit mcgtaanftaan, in g-.en

3, andere, als zyne handen zou komen
„ te vervallen} 't welk met alle behoor-

„ lyke refpeéV zal dienen nagekomen te

„ werden , en niet gedogen , dat de ge-

„ committeerde Mandaiyns , of andere

„ bevelhebbers door onfe reukeloofe en

„ by wylen ongefchikte Matroofen ee-

„ nigequaade bejegening aang-daan wer-

„ de, om ter ceifter inftantie dier Na-
„ tie geen disgunil van ons te geven;

,, doch zou wel konncn gebeuren, ter-

„ wyl daar noit hebben gefrequenteerd;

„ dat door humble verlock of vafte be-

„ lofte en tocfegging van alles ten dien-

,, fte des Koning tewefcnj en wat hem
„ mogt behavg.n, ter hand zou gcftcld

„ werden, deic publique vifitc voor *s

,j Konings Paleis zou werden geexcu-

„ feerd , en alfoo meer vryhcit en voor-

„ deel, als weljapanders, Portugeefen,

„ als Chincefen, g lyk !z,ulx in 't Ryk
,j van Quinam volkomelyk blykt , ge-

,, nieten, mitsgaders de verborgen con-

„ tanten te gevoeglyker mogen verber-

gen, en ter gelegenen tyd aan land

jj brengen, waar op dient reguard ge-

j, nomen.

3, Zoo al 't geene raar , en ancJere klee-

3, nighedcn des Konings aangenaam voor

„ hem gehouden , en naagenoomcn werd

,

„ zal mede met 't Brood , Koper en Y-
„ fer gefchieden , en dat voor dcfen ge-.

„ meenlyk het Koper tot Tayil 8 en Y-

„ fer tot Tayil 4 fyn Zilver, of Tori-

B z kinfc
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i6^j. 3> ^<^infe munt} doch terwyl gefcgdc nii-

>i neraalen dierder in Japan als wel in

}) voortyden moeten werden ingekogc

,

» zal ook noodig zyn met dier voordra-

>, gen toe hooger markt te geraakcn.

j, Boven alle deze waarnecniing des

3, Konings, zal ook door zynen gemel-

„ den Mandaryn het mcercndeel uwer
>, aangcgevene contanten voor den Ko-
» ning mogen genieten, aangehouden,

>, en Ichoone beloften, vangoedecnwcl
j> geconditioneerde Zyde tydclyk te Ic-

>, veren, gedaan werden, dat Sr. Hart-

)i ƒ«/(: zal zoeken met vriendelykheit te

j> cxcufeeren, als dat niet alleen Zyde,
j, maar verfcheide andere goederen noo-

j> dig hebt, en koopen moet, ook me-

j, de dat de comptanten divcrfche lieden

j, zyn toekomendei als andere beleefde

i> redenen, tot ontflaging dienende.

,, Aldus 't Contraót met den gezegden

j) Mandaryn aangegaan zynde, (dat wy
„ giffing maken nu den loop by de Ja-

„ panders daar jaarlyx in gehouden, op
j, 12 a I ƒ000 tayil ten hoogften loopt)

>, zal by den ouJllen Konings Zoonmc-
„ de een fomme geld, en dat vry groot,

jj gelyk by den Mandoryn, daar mede
j, zult hebben eecontraóteerd, verfocht

„ en inftantelyk aangehouden werden,

3, wellic beide niet wel , behoudens

,) vriendfchap en courtoifye zullen kon-

•, nenafflaan ; dog op voorverhaalde rede-

» nen , in 't reguard van den Koning
,> gedaan, en by zyn Majefteitzoodani-

j> gen grooten iomme gelds is aangeno-

3» men, zoeken te excufeeren, des meer,

33 dienen ieder een duifend tayil , ook

M niet meerder, zo wy verftaan, oplc-

M verantie van Zyde, ter hand ftellen.

j> Ten dienft en voordeel van de Com-
j, pagnie, mitsgaders UI. verfeekering,

jj en captering van gunft werd ons alhier

33 aangeraadcn ter ecrfter aankomen, en

,3 des naaften Konings Capado's ofMan-
3, daryns , met een prefcntje te gaan ver-

j, foeken , dat onder zyne bcfcherming

„ en fauveguarde mogen ftaan , en zyn

„ faveur over UI. bcwyzen wil, alhoe-

é3 wel een van de voornaamfte Capado's

33 of Mcefters van de Cavallerye geor-

j, donncerd werd over de Vreemdelmgen
3, en haare goederen, voor brand, die-

3, ven , als ander ongeval , mitsgaders

,) van wooning om ie logiercn
,
goede

j> zorg te draagen, ten waare 't zelve

3, niet zoo brand vry, als wel tot vcrfee-

j> kering van de Compagnies middelen

3> en goederen werd vereilcht, daar op
3> zal dienen gelet te werden; in wel-

„ ken gevalle een ander en zoodanig,

}, als begeerd , vcriocken moogt , dat

,> wel het fecuurfle en minft den 161-7.

„ brand onderworpen , in de Cam-
)i po, ontrent een halve kartouw fchoot

„ van de Rivier in de ftad gelegen zou
]> wcfcn. Nevens dele werd mede ge-

j> oordceld een en van de bcquaamllc

j> wooningen, van z:kerc Vrouw, £.1-

j> /oma genaamd , die veel by de groo-

), ten, ook by den Koning zelf, gcficn

» is, en vry wat vermag, waar door by
j, wylcn beter acces tot de grooten, als

» mede Comps voordeel zou te winnen

)) zynj doch willen UI. noch aan de een

» of de andere binden, maar op UI. be-

j> vinding, wat beft dient gedaan, en

j, waar voor brand, als verhaald is, ver-

„ zekcrd zult zyn.

,1 Gefecureerd en uwe mede gebrachte

j, goederen gebergt zynde , zaTSr.//jr/-

), fink met den eerllen audiëntie voor den

j, Koning te niogcn bekomen , en dcfc

,i onic nevensgaande miffive alhier in een

„ taal, by Tonidnders , Quinammers,
„ Japanders en Chineefen leesbaar, mee
„ de bygevoegde fchenkagie over te Ic-

„ veren , mitsgaders perfoonelyk mee
„ hem te mogen fpreekcn, verzoeken,

jj en zyn Majefteit te verftaan geven ,

,> hoc een Natie en Ingefetcn van den

,, Prince van Holland zyt, trafiquccren-

„ en den handel in verfcheide Konink-

„ ryken in defeOricntaalfche landen dry»

„ vende, en dienvolgende hebbende ver-!

j, ftaan , zyn Majefteit een ieder van de

„ vreemde Natiën intrance en toegang

j, in zyn Ryk i mitsgaders Negotie is

„ verleenende > en onder zyn befcher-

„ ming nemende, dat dienvolgende uic

„ 't Ryk van Japan , van dengeenendic

„ aldaar de Negotie , wegens de Ne-
„ derlandfche Natie is exerceerendc, en

„ de tyd van ontrent de 30 jaaren in 'c

„ voornoemde Ryk , in de heerlykheic

„ van Firando gerefideerd , en de Com-
„ mcrcie jaarlyx met onfe Schepen , zoo

„ uit Holland, Jakatra, Siam, Tayou-

„ an , als andere quartieren gedreven

„ hebben, daar by ootmoedelyk verfoc-

„ kende zyn Majefteit nevens de andere

„ vreemdelingen , den handel gelieve te

„ verlecnen, en toe te ftaan, mitsgaders

„ onder zyn fauvegarde protedie te nc"

„ men, en zyne goedertierenhcit en fa-

„ veur over ons fchyncn laten, als andere

„ redenen tot voordeel van de generale

„ Compagnie en uwer bczendinge die-

j, nende.

„ Gelyk aldaar door vrienden zou mo-
)> gen aangcraaden werden, waar toe,

j> als zynde het principaalfte en appa-

>, renfte inftrument tot dele onle voor-

,3 verhaalde redenen van faveur en be-

»> fcber-
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K^yj, » fcherming ZOU noodig weefen , en ons

„ alhier aangcraaden werd, dac voorn.

„ Karel Hartfmk den Koning toe zynVa-
„ der en voorllandcr, zoo het dan zou

„ konnen gefchiedcn, 't welk, in loco

„ wefende , gevoeglyker zult verfiaan,

j, zou vcrfoekcn
,
gelyk by onfe nevens-

„ gaande mifllve zyn doende, zulks de

„ Japanlche Kapiteinen van de jonken,

»> tot vcrfeckering haarer perloouen
,

}) volk , en goederen altyd eenige der

„ principaalltc of naafte Mandaryns van

„ den Koning te doen plegen, en door

j, dat middel, niet tegenftaande voor een

„ pcifidieufc en fchelmachtige Natie

„ werden gereputeerd , en ook zyn, al-

„ tyd in haaren aangedaanen overlaft en

„ onrecht van gemeene Tonkinders ge-

„ handhavend, en voorgeflaan zyn. In

„ 't doen van de audiëntie en mondelin- 1

„ ge aanfprauk met den Koning zal die- t

„ nen noodig vcrlbcht des Majeiteits pas>

„ en zyn Vlag tot vcrièekering onfes

„ Vaartuigs met die verklaaring, datal-

„ Ie jaaren (zyn Majclteit gelievende

„ zulx toe te laaten) van mecning en

„ gcreiolvcerd zyn aldaar te handelen
,

„ en trafiqueren" komen , dit iceken of
gezegde Vlag werdende opgchezen,
en, waar 't ook is, geilen, werd daar

voor by de Torkinders , met drie-

maal op de knieën te vallen, de han-
den boven 't hoofd , en het aangc*

ficht tegens de aardfe , ceremonie ea
revcrcniie gedaan.

j) Het zou wei konnen gebeuren, dat

}> na gedaane audiëntie, verfoeken noch
,> ccnige gcruimen tyd, eerdesKonings
s, licentie van te mogen in-, enverkoo-

}, pen bcquaam , en het bord publicq

j, aangeflagen wierd, alfoo zulx ten ty-

}> de der Japanders, die eeift in 't laafte

„ van May gewoon waren boven teko-

,> men, op den f a 6 July te gefchieden

j> plagt, welken volgende 8 a lo min-

„ der of meerder dagen, na fich de zaak

„ aldaar vertoond, en gebakend ftaat,

„ ftil hebbende gezeten , en principaal

„ noch ccnige van de winter-Zydc en

,, ftoffcn onder de man te koopen zyn-

„ de , en by onfe Vyanden de Portugee-

j, fen werdende den handel gcexcerceerd

,> en de goederen ingckogt , zal by alle

»> mog' lyke middelen, die UI. daar niet

„ zullen ontbieeken , en wy hier niet

»> raamen konnen , 't zy door hulp des

„ naaftcn Raads van den Koning , of

j, Vrouwe , hier voren aangehaald , trach-

„ ten mede van den handel te mogen
„ gaudecrén, en onfe Vyanden, als an-

j, dere, daar in te vcrkloekenj onder-

„ tuflchen altyd naauw reguard en ken-

^3

5>

5>

ii

3>

j, nis nemende, wat in de Negotie om- kJi-».
„ gaat , en toe wat prys de ruwe Zydc
>, by de Fortugecfen ingekogt, en ver-

„ ders by hen gebefoignerd werd.
j> Het bord of teeken vanvryeNcgo-

,, tic aangeflagen, en daar toe conlenc

„ verkregen wefende , zü alle uiterlle

„ dcvoir en naarftigheit aangewend moe-
,, ten werden, zoo veel rouwe Zyde en
„ Stuk-goederen van goede afgefodcn

„ Zyde en wel geweven , mitsgaders zo-

„ danige lengte en breedte , als de nc-

„ vensgaande houten en andere maatcn
„ UI. ter hand gefteld, in te koopen,
„ op dat de generaale Compagnie daar

„ van de rechte en gewenfchceprofyten

„ genieten mag-, doch de mindere leng*

„ te daarom niet dienen verworpen j
-

„ maar gelyk dcJapanfcheNegotianten,

„ zoo aldaar als in Q^iinam te doen ple-

„ gen, pro rato lebetaalen, zulxmeeft

„ by het gewicht of zwaarte mede ge-

„ fchied, waar na dan, als volgt, inge-

„ kogt werden , te weten

:

„ Hockings , wegende Tayil lo en

„ II tot f en 6 Maas.

„ Chio , wegende Tayil 8, p en lo,

„ tot 8, p, en lo Maas.

„ Tlbumongy, wegende Tayil 50 min
j, of meer, tot ij-cn 16 Maas.

„ Bhaa, wegende 38 a 40 Tayil, tot

„ lö, 17 en zo Maas,

„ Pelings, wegende Tayil 1 1 en iz,
« tot if, lö en 17 Maas.

„ Wy hopen en vertrouwen, terwyl

,, geen Natiën met grootecapitaalehver-
,, Ichynen, de rou^^e Zyde op eenlaage

,, prys, dat God geve, ten diende van
„ onfe Hceren en Mecfters vinden zult,

„ dat 30 of ten minften if Fachary o£

„ gewichte van de fynftc Zyde regens

„ een gewichte gclds en de ftoffen na

„ advenant, die gemeenelyk in koop van
„ de rouwe Zyde volgen, en naar vcr-

„ kocht werden.

,, Om, zooveelmogelykisjdePortu-

„ geefenin defen Zyde- handel te (tutten,

„ zal 't noodig zyn , dat alle middelen

„ daar toe aangewend wierden, 'tzydan

„ de Zyde met wat hoogcr te betaalcn,

,, en dat op plaatfen, daar men weet dac

„ de Portugeefen de haare gewoon zyn

„ te koopen , of gecontrafteerd hebben:

„ want de Tonkmders geen werk maa-

„ ken, al hebben zy de Zyde tot zckc-

„ re prys vcrkogt , en, eer die leveren,

„ ccn ander komende , die meerder

„ bied , de zelve te laaten volgen , en de

„ mccftc penningen te neemen , gelyk

„ ccnige Nederlanders voor dezen ge-

fchied is.

,
, Ook zyn in de ftad Tonkin 4 a f

Bi » per:

3)
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peiToonenvan redelyke middelen, met

„ naamen Kin Angifiou , Angory , Angock

„ en Omnaby^ wien de rouwe Zyde als

3, itoflcn ie landwaards by kleene pany-

,, kens werden opgekogt, en in raeer-

„ der quantiteit aan de Japanfche Koop-

j, lieden weder veikogt, zoo defe lieden

5, nii metdel'oitugeelen, vermits'cach-

„ teiblyven dier Natie mochten in han-

.,, deling en contiacl getreden wcfen , zal

„ 't zelve op 't gevoegelykll dienen ge-

„ weerd , al waar 't de merkt , gclyk hier

„ voorcn aangeroerd is , wat doen ry-

„ itn^ en de Fortugcelendoor dien, als
' „ andere middelen (zoo veel nochtans

„ zonder prejuditie van de Compagnie)

), als mogelyk, en 't weinige daar op

3, profitecren zullen j mitsgaders de ri-

„ lico ter Zee , die van onfe Scheepen

5, Joopen , dien handel mctter tyd ge-

„ noodzaakt zyn zullen te ftaakcn, ge-

„ lyk ons hier na apparcntie te gefchie-

„ den, geaffirmeerd werd.

„ Zoo UI. quam te merken , of wel

j, vaftelyk te verftaan , dat de Portugee-

„ fen zelf, of door haarc Paapcn, die

„ aldaar eenige grooten en hunne kinde-

„ ren tot Roomlche Chriftenen hebben

„ gemaakt , ons zochten voor de Maje-

5, Iteit te denigreren, odieus en van ons

„ afkecrig te maaken, zal zulx tjiondc-

„ ling met verfcheidc goede redenen,

„ die niet manqueeren , en ter dier ma-

„ terie dienen zouden, by gelegenheit

„ aan de Majefteit zelfs en andere groo-

„ teri , of wel door onlè verkrcegene

„ Vrienden aldaar , zoo veel mogelyk

j, is, wedcrlegt dienen, maar in tegen-

„ deel zoo zulx mocht geraaden vinden,

j, en wefcn , zoo veel docnlyk is , van

5, onfe zyde gevorderd.

„ Het zou ook wel konnen gebeuren,

„ dat de Porcugcefen , nevens UI. wefen-

„ de klaar en vaardig om te vertrekken,

„ en 'c Jatht de Waterloofe Werve , als

,j hier vooren aangeroerd , om op de

„ zelve te kruiflen , haddetafgevaardigt,

„ ofwel voor de llad Tonkin behouden,

„ dat door toedoen van gemelde Paapen,

,, of de grooten, Rooinfche Chriftenen

„ zynde, UI. van den Koningwcrdegc-

„ ordonneerd, noch eenigen tyd tebly-

„ ven, in welken gevalle zal Sr. //:2?7/?«^

„ trachten by alle bedenkelyke middc-

„ len 't zelve voor te komen; des neen,

„ en de Compagnie in 't vorderen harer

„ Voyagie merkelyke prejuditie zou

,, toegebracht werden, volgens onsen

„ des Raads daar over getrokkene refo-

„ lutie, op ip Itanti voordien tyd, 't

» zy mondeling of fchriftelyk mogen
„ beloovcn haar niet te zullen befchadi-

„ gen, waar van 't Jacht Zal dienen ge- 152-r

„ udverteerd te werden.

„ Vcrfcheide Europifche Waaren , als

„ mede Nagelen, Rompen, en anders,

„ werden tot een preuve mede gcfon-

„ den , om in Tonkin bekend te maa-
„ ken, en te ondervinden, wat in het

,, toekomende met de vertiering deflelfs,

„ ten dicnfte van de Heeren Majores zal

., konnen werden gevorderd , waar op
„ UI. dan crnftelyk hebben te letten, en
„ daar van pertinente notitie te nemen,
„ om in 't aanflaandc ons daar na terne

„ gen reguleeren,

„ De mede gebrachte comptanten

„ zult in fyn Tonkins Zilver moeten

„ doen fmelten en rafineercn, en dat op
„ zoodaunigen alloy, als in de negotie

„ en opkoop van Zyde, als andere goe-

„ deren, zou mogen valeeren, 't welk
„ ordinair tegen layil 8} fyn Zilver >

,, 100 tayil fchuytgeld gctrocquecrd

„ werd, of eenige maafen min of meer,
„ na beloop van tyden, wefende den or-

„ dinariflcn en rechten wiflel.

„ Het zou wel konnen gebeuren, de

„ negotie gedreven, en alles tot *c ver-

„ trek gevaardigd wefende, dat, eerdes

„ Konmgs Zyde werd geleverd, enont-

„ fangen, noch eenigen tyd zoude ver-

„ llyten, en aldaar tardcercn moeten,

), om 't welk te wakkeren, voor defen

„ gebruikelyk is geweeft, dat door de

„ Vrouwen; (dielUl voor de Majefteit als

>, Tolk zullen dienen, als daar is de prio'"

>ï cipaalfte, met name 0«>y?«, voorde-

)) fen gcwefene byfit van den Koning,

5, geboren van Corea) alfoo de aanfpraak

), door mannen niet werd gedaan, aan

„ eenige aangenaamftc wyven des Ko-
„ nings de valcur van ontrent zo, if, a

5> 30 tayil in ftaaf-Zilver vercercn doet»

„ ofdiegeene, die de Zyde te leveren

,, gewoon zyn , gelyk mede in die ge-

j, Ifgenthcit met zyn Zoon, en naalten

„ Raad , of grootlle Capado , aan wicn

), geld zou mogen ter hand geftcld heb-

„ ben, dienen te gefchieden ; doch toc

,, een befluit blyve Sr. Hartfink in defe,

„ als andere gelegenheit j daar by klec-

„ nigheden wat zal dienen gegeven, en

„ niet kan grcxcufeerd werden ,
gere-

„ commandcerd , ten profytelykftc van

„ de Compagnieën achibaarhcitderNej

„ derlandfche Natie te handelen.

„ De Koning van Tonkin UI. om"

„ ccnConftapcl, cnBofchfchieters, als

„ verdere Ammunitie van Oorlog quatn

„ te vergen, (gclyk voor defen de Por-

„ tugeelen en Japanders gelchict is) tot

„ den Oorlog tegen die van Coetsjien-

„ isjina , 't zelve met alle belecfdheit

„ zulc
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" zult trachten te exciifeeren, dat zelf
'' i!w volk en verdere defer;lïe van het
" Schip en goed voor uw Vyandennoo-
' dig zyn , en dienvolgende tot ziilx

" geen ordre hebbende o\ner u te nemen
" onvermogend zyt} dochaanneemende
" uwe principaalen te kennen te geven,
" en daar van ordre te verwachten; on-
" dertufTchen fchcrpelyk vcrnccmenwat
" g""**:» profytcn, en beneficie de Com-
" pagnic in 't aanftaandc, met de Ton-
" kindcrs tegen de Quinammers te affi-

" Itecrcn, zon mogen genieten,op dat den
" Ed. Heer Generaal hier afpromptcad-
" vys mag werden gegeven, waar toe
" by wylen zou dienen konncn , het
" ongelyk dat met weerhouden van ons
" geld gefchied, en andere goederen uit

" het vérongelulct Schip Grootenbroek,
" en 't Jacht de Kemphaan , van den
" Quinamfen Koning ons werd aange-
" daan, van gelyken dier Natie perfidie
" en trouwloosheit en ten Oorlog niet
" klotkmoedig, zulke, als andere, re-

" dcnen, die akyd by de Tonkinderste
" hooren aangenaam zyn, echter dit als

'*
't g ene tot onfer Vyanden nadeel zou

" mogen in 't Avcrk gefteld werden , zo-
" danig te menageeren, dat de Compa-
" gnie daar by geen verhindering toe-
" gebracht werdc.

" Vóór en al eet tot Ui. vertrek na
*' beneden alles za'. wefen geprepareerd,
*• en daar toe met beleefde verfoekcn by
" de Majeltcit zult licentie hebben be-
' komen, zal een exprefle bode , die uit
''

't Hof werd gerecommandeerd, over
" land na beneden aan de Ovcrhoofden
*' varl Grol v/crden gefonden , en van
" UAve komft advertentie doen, met or-

," dre 't Schip, zoo het in dcRiviervan
" Giang zal wefen geankerd, onder 't

" Eilandje Frachachy gereed en flagvaar-

" dig houden leggen , en zal mede noo-
" dig zyn, Sf. Hartfmk andermaal by
" den Gouverneur in Giang fich tran-
*' fporteere, omdefchenkagie, zooveel
" doenlyk is, te excufeercn j maar zoo
" iets noch van de Zyde en Caneel van
" voorn Heer te onifangen ftond , door
" den Tolk en een der afllftcnten invor-
" deren laten.

" De Japander Strik , of wel een an-
" der uit Quinam , UI, werdcnde toc-
" gevoegd, zult den zclvcn met 't Jacht
" de Waicrloole AVerve na Tayouan

,

" of de Pifcadors fcnden^ gelyk mede de
" 8 a 10 Soldaaten, die UI van de Heer
" Gouverneur in Tayouan ftaan te ver-

lockcn , en zyn Ed. daar ook over
" fchryvende zyn, doch met raanque-
*' ment van klccaVaartui" zult met Grol

Ï5
voorn, plaats, en ten vorigcn fine» iöjt,
moeten aandoen, van gelyken niet vol-
laden zynde, uw verdere lalt te pro-
cureeren, daar ter contrarie volladen

*' Zynde, gclyk hopen, de reife uit Ton-
kin na Japan, om verfcheide redenen,
dircét ztólt performeercn , en van uw
wedervaaren door gemelde Waterloo-
fe Werve aan de Ed. Heer Johan van
der Burg pertinent advys geven, ten
waare op uw aanwefen van Tayouan
van zyn Ed. anders geordonneerd mogt

" werden.

Geduurendc defe Voyagie werd de
Koopman Karel Hartfmk gefteld toe
Hoofd en eerfte Raads - perfoon des
breeden en Scheeps-Raad, en zal de-
feIve by gelyke ftemmen, volgens de
ordre van de Heeren Majores eendub-
ble hebben,, daar aan zal volgenP/f/cr

" Tbmnijjcn , Schipper op 't jacht de
" Waterinofe Werve , de ünderlcoop-
man Pieter Nachtglas

,,
mitsgaders de

" Opperituurman van gemeld Grol, en
al zulke perlooncn meer , als na gelc-

genheit des tyds en bevinding van zaa-

leen zouden mogen noodig zyn.

Houd alle goede ordre, enuw volk
in goede difcipline, laatingeenendee-
len toe , dat iemand by nacht op de
ftraat in de Hoofdftad van Tonkin ,

of in de Rivier van Giang, fich aan
." land begeeve, alfoo by die trouwloofe
" en moordadige Natie van iemand te
" vermoorden en om te brengen, opho-
" pc van buit , al was 't maar om de
" kleederen te genieten , menigmaalen
" andere vremdelingen gefchied is.

" Obferveerd , en adminiftrcerd be-
" hoorlyke Juftitie over de misdocnders
" en overtreders , u verder nadengenc-
" raalen Artykel- brief der Heeren onfc
" Meeftcrs, die de Scheepen gemecne-
" lyk zyn mede voerende , reguleeren-
" de.

" Daar en lx)vcn ZyO en blyven UI.
" ten hooglfen de goede mefnagicn , foo
" in gaftos, als zulke fchenkagicn, mics-
" gaders 't geene ten dienft van degene-
" nerale Compagnie

,
geduurende óc^e

" befending is vereifchende
,
gerecom-

" mandeerd , en bevolen.
" 't Schip Grol is voorfien met pro-

" vifie voor 60 koppen van Rys, en A-
" zyn voor 8 maanden, envan Vleefcb,
" Spek, en Arak voor f maanden. Laat
" de oude kolt , of Nederlandfche pro-
" vifie ten beften menageeren , en tot

" de Voyngie dienen, Ichaffrndc aan 'c

" Volk, gelyk wy verftaan in Tonkin,
" zeer goede koop te bekomen is, vcr-

" Iche fpyfc , tweemaal ter week , cii

" dac
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" dar redelyk tot confervaiie en bchou-

" dcnis harer gelondhcit.
" Tot meerder vcrfeckering dcfer u-

" wcr Cnmitacie en belending, zooom
" de Tonkinfc kuft am ie doen, als lot

" behulp, en ten beften dienll van de

" Compagnie in 't procurecrcn en vor-

" deren haarer Negotie in 't voorn. Ryk,
" en te meer *t z Ive niemand van deu-
" wen voor delen heeft gefrequenteerd,
" en b -vaaren, is by Raade op den 16
" December paflado verftaan en goed-
" gevonden S' Fincent Romeyn , vry
*" Koopman in Nangafacki , op zyn ge-

" dienltig aanbieden, (mies de lomma
" van Tayil ifoo eens , en niet meer
" voor zyn particulier zal mogen aan

" leggen, en met 's Compagnies Schip
" weer na Japan voeren , en dat onder
" zoodanige referve en limitatie , al.s

" zynde in dienft van gemelde Compa-
" gnie verbonden, me>1e derwaarts te

" katen vertrekken. Welken volgens

" Sr. Hartftnk met gemelden St. Fincen;

^' Romeyn y die twee Voyages derwaarts

" heft gedaan, altyd goede corrcfpou- j,;-,*

" deniic houden, in voorvallende zaa-
" ken zyn advys hooien, tn alles ten
" dienll onier Heeren en Mecllers verrig-
" ten zal ^ ondcrtuflehcn lettende , en
" wel in aclu nem.ende, geen meer als

" de gezegde 2 f00 Taylen by voorn.
" Roincyn, en dat al mede niet indebc-
" fte en couranfte waaren werden be-
" fteed, en aangelegt^ g^lyk mede alle

'' particuliere handeling, z ^o veel mo-
" gelyk , volgens de Artykel - brief te
" weren} tot alle welke uwcs vcrrichts
" in delen als verders onfer algemeenen
', Vyands afbreuk den Almogenden God
" zynen mildryken zegen, enbehouden
" reize in 't guan en komen gelieve te

" verieenen.

fn '/ Compioir Firanch

de/en zp yanuano A".,'

i6j7.

NICOLAAS KOEKEBAKKER.

TWEEDE HOOFDSTUK.
HArtfink als '; Konings Zoony met tóüaating ^an onzen handeï, aangenocMen. Ac^

te van Adoptie van de Heer Hartfink tot een Zoon des Koniugs vanTo\ kin. Brie/

des Konings , aan de Heer Generaal van Diemen. In/lru£lie in December Ao. 163^
di Heer Hartfink na Tonkin mede gegeven.

Hartfink
als 's Ko-
nings

Zoon

,

met toe-

htin»

van on-

fen han-

del, aan-

geaomen

N\
dat nu de Heer Hartfink in Ton-
kin in 't jaar 1637 verfcheenen

was , wicrd Iiy van drn Ko-
ning niet alleen zeer vriendelyk ontfan-

gen , en onfe N ütie toegelaten daar te

handelen; maar hy wierd vanden Ko-
ning voor een aangenoomen Zoon ver-

kin ird, en daar benevens met een Man-
daryns kleed, een Konings Vlag, met
eenig'" Eertitels, een Palcedel , en een

fchiiftelyke Aéle van dit zynZoonfchap
belchonkcn.

De Afte van deszcUs aanneming tot

een Z.uun des Konings, ziet menhierby
Isio 5-, mit giders een Brief aan den

Heei Gouverneur Generaal van Diemen

daar over gefchreeven, en No. 4. ge-

merkt.

No. 3.

AHe van Adoptie ^ ivaar hy de

Koopman Karel Hartfink van

den Koning van Ttnkin tot zynen

Zoon verklaard .y en aangemo*

men werd.

Taingin Syto Kolkfuflcfy Boinceijioo j

fpreekt aldus

:

TEn goeden hebt gy Holhndfche Kapitein ^^^^^
Karel een Schip bereid ^ en met veeier- yjp *^^

lei kojlelyke rariteiten uit Holland aan my Hr Hart--

reverentie gedaan , ''t -welk my behaagd beeft^
finl^ 'ot

en daarom een iegelyk in myn land belaft haa- ^5"^°°

re huifen te openen ^ en der Hollanderen in ningsvan

alle waaren, die 'fr te bekomen zyn, ban- Tonkin,

delen laaten.

Zoo gy de volharding van dit heginfiJ ze-

kerlyk^ en oprechtelyky tot refpeü van myn
land meendy en voortaan alhier te handelen

genegen zyt^ zoo zal u van niemand eenig

leed , noch nadeel gefchieden; want ik zelf

daar na verlang. Zoo tuil ik dan ook myn
liefde over u uitbreiden , en houden als of

mynen Zoone, of als een myner Raadsheeren

en Regenten waart.

Tot een getuigenis , dat defe myne meening

waaraihtig iSf neme ik u aan tot myn opge-

voed
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vced kind, eti verheerlyke u met den Edeten

7itel KENTSIOUCÓ Karels om ivelkers

heerlyken naams wille myne eergierigheityve-

ren zal u altyd te beminnen, V welk in V
minfte niet zal failjeerehs Daarom dit bo-

vengefz. aldus gefield is.

5^= Jaar, 4<i' Maan
ïó'*' dag.

Onderflond

No. 4.

ïöj^

Het Zegel des Konings.

Tranflaat MiJJtve van den Ko-
ning van 'tonkin , aan de

Heer Generaal Antoni van
Diemen.

35

5)

ftriefdes » tK Koningvan Aynam, Syto, Koc-
Konings „ 1 kuflêfy, Boinceijwo, fchryve met

HeerGe- " ^^'^ hoogwaardigheit anndcnHolland-

neraal jj fchen Koning Seflche Quan Kichio,
Tan Die- >) defen Brief, om de gelegenheic van
^^°s ,, myn land te vertoonen, dat hier de

„ goede ordonnantien fcherpelyk v/er-

„ den onderhouden, wy voorfigtig, en

j, kloek in Oorlog, en naauw op onfe

„ hoede zyn, waardoor alle myne on-

,, derdaanen , Xoo de Heeren , en Ede-

jj len , als gemecne lieden , Landbou-

„ wers en Slaaven, wel geboorcn zyn,

,, om welke oorfaak het Koninklyk Lid

5, van den beginne tot heden op 'trech-

„ te gedacht, zonder van iemand ver-

„ hindcrd te werden, gcfuccedecrd is j

als mede, dat de Koningen van onze
landen myn land in waarde houden, en

j, ger.egen zyn, om met my in vriend-

„ Ichap te komen, enteblyven, behal-

„ ven de Hollanders, waar van nog noit

„ eenig Vaartuig hier verfcheenen is.

,, Ik hebbe voor defen vande Hollan-

ders wel gehoord , en gewenfcht me-
de met haar in kennis, en gemecn-
fchap , tegeraaken, 't welk juift,tot

„ myn groote blydfchap, met dekomft
van een Schip uit dat waardig Land
defen jaare voordeeerftereifegefchied

is ; waar door geflen , en bevonden

j, hebbe , dat de luiden van uw land wys,

„ en klockmoedig tot den Oorlog zyn.

„ Ook hebbe vernoomen, datzykon-
ftig fchieten konnen, waarom ik te

meer genegen ben met u in alliantie,

), en gemeenfchap te komen , want al

„ zulke lieden van my zeer bemind, gc-

5, refpefteerd , en wel gecrafteerd wcr-

}, den. Ingevalle mynen wenfch vol-

)» bragt werd, en ik met u in alliantie

), komen raag , zullen wy als bloed-

), vrienden malkandercn in liefde en cere

IlL Deel.

55

55

35

3>

35

35

35

35

55

houden, 't welk ftrckken zal totwei- i6xf.
vaart van beide de landen j waar door
de zelve duifenden jaaren wel gegou-
verneerd zullen werden.

„ Zyn myne onderdaanen zoo ftcrk,
en furieufe Soldaacen, en 't getal der
Ammunitie van Oorlog, zonder iets

te ontbreeken , in zoo'n groote abun-
dantie in myn land, zoo is het dan im-
mers wonder, en niet wel geloofelyk,
dat ik uw Land- volk tot myn hulp
verzoeken wilj dog de redenen, en
oorfaak van dien , mitsgaders alle de
gelegenheid van myn geheel Land, zal

ik in 't breede verhaalen. Ik hebbe;

„ 300000 uitgelefene Soldaaten.

„ 2006 groote Olifanten.

}, 1 0000 Paarden tot den Oorlog ge-

55 ocft'end.

55

55

J5

55

53

1000 Oorlogs-Galeyen.
j"cooo zwaare Roers, die men op

„ raden, zoo wche land,

„ als op Galeyen gebrui-

j, ken kan.

50000 Roers, met roode verlakte

„ laadcn , en lange kol-

„ ven, die 30 kogels tef-

„ fens fchieten.

20000 Roers , met zwarte verlak-

„ telaaden, enkortekol-

,, ven , die 70 kogels tcf-

„ fens fchieten.

1000 Metaale ftukken Gefchut.

„ Met alle welke voorfz middelen ik

„ myn land met goede ordonnantien over
lang en dwars na myn bchaagen goU-
verneere.

„ Myn Land Tonkin legt in 't mid-
den , en daar komen de Koningen en
Hreren van 't Ooflen , van 't Wef-
tcn, en van 't Noorden, aan my re-

verentie doen, behalven in 't Zuiden,
daar is een Land- volk, diens leven en

„ ommegang dood is , en alle goede en

„ gepreiene dingen recht verkeerd doen.

„ Haargemoed isvolarglifl:igheit,deszy

„ de heeften der aarde gclyk zyn. Zy
„ verlaaten, en trooften haar op onge-

„ bruikelyke wegen, en gehoorfaamen

„ my niet.

„ Zoo ik die met Galeyen over Zeè
„ beoorloogen wil, dan is my den weg

derwaarts te verre , en de baaren te

hoog, den wind, en regen contrarie;

des ik zulks door dit middel niet by-
brengen kan, waar door dcfe boos-

„ wigten nog hartnckkigcr, en na haa-

,, ren verkeerden wil leven, en doen,

„ wat haar wel gevalt.

„ Dit zyn dan de redenen, waarom ik

G de
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5)

3J

j5»_ ), de Hollanders tot myn hulptcverfoc-
^ j, ken > voorgenoomen hcbbe. In ge-

>, vallc u Majefteic daar toe vcrftaanwil,

3, zoo zal ik myn Land voor ceuwiglyk

>, aan uw Land verbinden.

}, Gelieft my dan 5 Scheepen , en zoo

)) uirgelefene mannen, die wel met Ge-
„ fchut weten om te gaan , tot hulpe te

„ keveren, en in Tonkin te laaten toe-

komen. Jk zA myn bloedverwanten

,

en naafte Edele Soldaacen , met ƒ0
Galeyen , daar nevens ordonneeren

,

om defe luiden te water te beoorlogen.

Ais dan zal ik ook rcgt op dietyd met
„ alle myne magt over Land aldaar aan-

„ komen, om zoo gelykerhand vanbei-

,, de zyden de plaats Quinam te betree-

„ den, en te vernielen.

„ Zy-lieden fiende , dat de Landen

5, van Tonkin , en de Hollanders haar

„ gcfamcntlyk op 't lyf willen komen,
zullen zig , zonder eenige tegenweer
te bieden, uit groote fchrik van zelfs

„ confumeeren, en verloopen. ÜMa-
,, jefleii; zrd fien, dat dit werk zoo kort,

als in eens om re fien, verrigtzynzal.

Ingevalle u Majelleit daar toe refol-

„ veeren wil , zal ik de weldaad grooter

achten, als alle bergen, grondelyker
als de Zee, en die in ceuwigheit nim-
mermeer vergeeten. Alle onkoften

van Viótudie, als anderfins, die daar

toe gcguafteerd werden, wil ik libe-

raal betaalen , tot 2 a 500000 Ryxd, toe:

want als wat daar in werd gefpendeerd,

en verloren gaat, my ganfch niet en
verveeld.

,, Da:\r en boven zal ik u dat Land,
met ailc de zielen, die daar in woo-
nen, en daar onder fortecren, fchen-

k:n , mitsgaders alle iiik jomen , en
vrugten , die dat Land opbrengt

,

zullen uwen wille onderdaanig zyn.

Lhv volk zal aldaar blyven woonen

,

en haar fortificeeren, en ontfangen,

't geen 't land opbrengt : want ik het

u gegeven heb tot dankbaarheit van u
Majelteics hulpe.

,, Dat uic myne ecrgieriheit doe, be-

loovc, en volbrengen, en daar (dat

verfcekerc ik) niet een hair aan ver-

j, fchillen, nog onibrceken zal.

„ Dit is de grond van mynemcening,

„ gelieft u Majeilit daar toe te bewilli-

„ gen, innerlyk verlange ik, om zulx

„ te verllaan, en wcnfche haallclykant-

„ woord daar op te hooren. Dat bidde

j, ik andermaal, 't geene ik gcfegt heb,

}, zal niet faljeeren. Dit myn doen , en

3, voorHag zou konnen gehouden en ge-

„ nomen werden , zoo als myn uirge-

j, fprookcae woorden niet Itandvalbg,

3}

9>

33

3>

53

33

3)

3)

33

33

3»

'3

33

3J

35

3>

3)

3>

33

33

33

33

3>

33

3»

„ maar pluimftrykers wyfe gefcgt wa-
i<s?7i

ren, dat ik met andere Landen ver-

eenigd was , en geconfpireerd had de
Hollanders allbp bcdriegelyk te ver-

nielen, en haarc ammunitie van Oor-
log zoo t'mywaarts te necmen. lu-

,, gevalle dat zoo , en myne meening

„ als voorfz. niet opregt en zuiver is,

z,oo moet my de groote Godc ilraf-

fen. De overvloedigheit van defe my-
ne meening en kan alles met de pen-
ne niet uitdrukken. Maar den Godc

„ is myn getuige, dat ik in dcfen Brief

„ opregtelyk aan u Majeltcitgefchrevea

,, hebbe.

,, Ik vereere u Majefteic zo fluks wit-

„ te breede Hokjens.

^^'Jaar, f^' Maan, 8^" Z>^^.

In het laatfle van 't jaar 1637 werd de
Heer Harifink weer hier na toe , met hec
Schip Sandvoord over Tayouan en uic

Japan , gelonden j en de Heer Koekebak'

ker gaf hem toen weder een nieuwe in-

ftruótie mede.

Inftruclie veer den Koopman
Karel Hartftnk , en de»

Raad van 't Jacht Sand-

voord , vertrekkende van biet

over 'ïayouan na Tonkin, tot

vervolg des handels in gemeld

Jiyk.

DEfen aanftaanden morgenftond,
zoo Gods weer en wind het toe-

' laat , mitsgaders de monftering van 't

' Volk, en de vifite van 't Jacht by de
' Japaniche Bongiois of Regenten ge-

daan zynde, zult onder zcyl gaan, en
in de naam des Heeren uw cours Hel-

len beweften Meaxima na de Kuil van
' China, tragtende de Eilanden van ün-
couw, of Stormbaey, gelegen op de
hoogte van if graaden, aan boord te

krygen, en behoorlyk verkend te raa-

ken.
" Welke Eilanden, of voorn. Kud,
verkend zynde, zultvandaar, bymoy
weder, na de Kuil Formolii overllce-

ken, om benoorden Gylem, of on-

trent de Zand-duynen te mogen ver-

vallen, in 't overllceken altyd giffing

en calculatie makende twee vloedeu

voor een ebbe: dogbvaldien hard we-
J f Tl

der ol^ llorm quam te beloopen, werd LIL

ten hoogden gerecommandeerd, fich

niet van de kuil van China af te bege-

ven , maar onderden hoek van Sabouw,

Engeling of eenige andere bcquaame

Bucjen, ten Anker te loopen, en al-

" daar

Inftruc-

tieinDe-

cemb. A.
1637 dea
Heer
Hartfinb

na Ton-
kJD mede
gcgeTsn:
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','^57' " ^^^^ goed weer waar te neemen. In
't aandoen van dito kuil, of terRhec-

" de loopendc, werd ül. ten hoogfteh
" gerecommandeerd , wel op uw hoede,
'' flagvaardig, en op 'tgeencvoorBian-
,' dcrs noodig is, verdacht te Kyn, op
" dat van Roovers, of andere trouw-
" looic Cfiineefcn, geen ander ongeval
" önverwagt toegebragt werde.

De kult van Formofa aan boord kry-
" gende, zult de zelve niet nader als op

Il vademen aangieren, als mede niet
" verder als op 30 vademen ter Zecloo-

pen, altyd goede zorg dragende zoö

'I

by dagen als by nagt , 't lood niet gc-

Ipaard, maar geftadig gebruikt wer-
de, alfoo dit by duiitcrendeyfig wee-
dcr, dat men in dezen tyd des jaars al-

daar concinueel ontmoetende is, uwert
" ecnigen wegwyfer wcfen moet.

Watordre, offeynen, bydenGoü-
" neur in Tayouan voor de Schepen van
" Batavia, als in 't Noordcr Mouflbn
" van Japan komende , ten dienft vandc
" gencraalc Compagnie zyn beraamd ,
'* werd de copyc van dien nu mede gc-
" geven j Avaar na UI. in 't aandoen van
" de Rhcedc van Tayouan gchcelyk fich

" hebben te rcgulceren. Het voorby of
" misdryven werd UI. ten hoogften ge-
" recommandecrd } by welk toeval of
" voorby gcraaken (dat Godt verhoede)
*' zult niet vreesagtig, of befchroomd

I'
wefcn agter den hoogen hoek vanTa-

" youan ten Anker te loopcnj vanwaar
" met goed weder in twee getyen opla-
" veeren , en onder 't Noorder Rif na
." wcnfch ter Rheede komen kondc.

" Ter Rheede voor Tayouan wefende
" aangeland , zal door Sr. Hartftnk defe
'' on!e nevensgaande miflive, metdever-
" dcre bygevoegde papieren aan de Ed.
" Heer Gouverneur Johan van der Burg^
" zonder eenig verlet van tyd, werden
" behandigt , op dat gemelde zyn Ed.
" niet alleen het gebcloigncerdc alhier in

" de Negotie, zulxUl., volgcnsdegc-
" houdenc difcourfen , volkomen kcn-
" nclyk is, maar ook het voorgevallene
" in Tonkin, behoorlyke onderrichting
** en mondelinge communicatie mag wer-
" den gedaan, en zal UE. aan gemelde
" Heer Gouverneur verfoeken , goede
" partye goud wefende in voorraad , en
" 't zelve zonder vermindering van des
" Ed. Heers Gouverneur Generaals eifch,
" enveragteringvandenPerfifchen, Su-
," ratfen, en Choromandclfchcn handel,
" konnen werden afgefteeken , dat met
" de valido van ontrent defe 8 a 10, al

" was het tot izooo taylen, om alfoo
•' een gedeelte van mede genomen con-

tanten capitaal te gevocglykér konneii igif.
fluiken, endesKonings, Princcn, als

andere principaalfte Hecren afperffing
" .der contanten te mogen ontgaan, maar

't principaalllc tot procure en bekoo»
ming van grooter partye fyner en be-

ter Zyde, mitsgaders civieler pryfe
,

als van voorn. Koning , en andere

Heeren mogte gerieft, en geaccom-
modeerd werden.
" By mifTive van dato 17 Auguflypas-

" fado, advifcert voorn. Heer Gouvcr-
" neur van voornemen en refolutie té
'* wefen , de Jachten Klcen Breedam--
" me , en \V aterloofe Werve , in de
" maanden van Maart, April, en May,
" tuflchen 't Eiland Aynam, en devaitc
" kuil van China, op onfes algemeenen
" Vyands Vaartuig , de Portugeefen ,
" om haar Zyde retouren te mogen irt

" bckoomen , te laaten kiuiflcn ,• dog
" contra Haat te beduchten, ja vaflclyk
" afterneten, zyn gemelde Ed. (zyndc
" om Schceps-ruim tot overvoer der Va-
" derlandfe Cargafoenen na Batavia, ver-
" mits het fpade vertrek der Scheepen
" uit Japan ten hoogften verlegen en bc-
" noodigt geweeft) dezelve, nevens an-
" dere^ ten fine als vooren , mede zal
" hebben verfonden.

" Zulks dan zynde, Zal UI. van zyn
" Ed. verzoeken, en in confideratie ge-
" ven, gelyk wy over defe zaak mede
" zyn advifeerende, dat een Jonk^ die

" UI. zoudt oordeelcn in 't voornoemde
" vaarwater , zoo tot ontdekking van
" dien, als afbreuk van onfen \ yand te

" gebruiken, bequaam te zyn , nevens
" 't Jacht Sandvoort derwaards moge
" werden gelargeerd, waar aan wy niec

" twyffclen, allbo gemelde zyn Ed. ten
" vollen en genoeglaam kcnnclykis, wat
" de generale Compagnie, dat eenmaal
" 't vaarwater daar ontrent werd ont-
" dekt, en bcquaamerendcvous-plaatfen
" voorde kruirfende Jachten werden on-
" dervonden, 'eraangelegenzy, temeer
" de Tonkinfe Koinng , volgens UI.
" gcdaane Rapporten rondelyk decla-

" rcerd, dat in geener maniere of wyfc
" zoude of wil toeftaan, dat by iemand
" zyn Rivieren, Havenen, en Rheede
" werden gevioleerd , en onveilig ge-
" maakt.

" By uitfetting van voorn.Jachten, of
" wel ecnige Jonken , ten fine hier voo-
" ren verhaald, zullen ons in defen niet

" onderwinden eenige ordrc te geven j

" alfoo met geen fondament (niet wc-*

" tende wat macht gemelde Heer Gou*
" verncur, volgens Tayouans conftitu-

" tie, daar toe zou mogen goedvinden

C 2. „té



*o BESCHRYVINGE
i^iy,

" te proje£l:ceren)konnenfpreekcn;maar
" geheel aan zyn Ed. wys en voorfich-
" tig bckid, en 't geene daar in zal ge-
" lieven te difponeeren , bevolen laaten,
" dan allecnlyk aanroeren, en by voor-
" vallende gelegentheden UI. te rccom-
" mandeeren, dat het Paerl Eiland, ge-
" legen 4 mylen benoorden de rechceRi-
*' vier van Tonkin, nevens andere plaat-
" fen mede behoorlyk werde ontdekt.

*' Uwe zaaken dan in Tayouan ver-

richt, en depefchc hebbende bckoo-
men, behoudens nochtans de nader or-

'' dre van de Ed, Heer Gouverneur van
" der BUygf zult met 't Jacht Sandvoort

van daar t'zeil gaande , bezuiden de

Eilanden van de Pifcadores, rechtdoor
*' na de kuil van China overfteekcn,om

een weinig boven PcdrcBranco te ver-
*' vallen, 't zelve in 't geficht te loo-
" pen , en alfoo des te valler en zeker-

der cours buiten de Eilanden van San-

fuan , Poelo Tay , en Gon , recht door
na de Eilanden Tinhofa, digc aan 't

groot Eiland Aynam gelegen, te mo-
gen ftellen , verdagt blyvende gemel-
de kuft te beminnen, en aan boord te

" houden , op dat te gcvoegelyktr de
" bocht inraaken, en zonder met opftop-
" pen cenigentyd te verletten, hoogge-
" noeg op de Tonkinfe kuft zoude mo-
" gen vervallen ^ tragtende voor eerft

" onder een des Konings Eilanden
, ge-

" legen onder de Noorder breedte van

"lp 'graadcn, ^f minuten , by de Ja-
" panders 't Roovers Eiland genaamt,
" daar 't vcrlccden jaar 't Jacht Grol ge-
" havend heeft, ten Anker te loopen,

^ en van uw komft kennis te doen.
" Van welk Eiland of Rheede, met

" 't Jacht niet eer na de Rivier van Ton-
•
" kin verzeilen zult, voor en al eer door
" een der bequaamftc Inlandfchc , by
" gebreeken of derven van 't Hollands
" Vaartuig, 't zy met den Schipper of
" Stuurman, die weieenige van de fprui
" ten verfcheidemaalen uiteningevaaren
" heeft , de rechte Rivier behoorlyk
" hebt doen onderfoeken , en afdiepen ;

" 't welk wel zynde verricht , zult uwe
" reife met 't Jacht na gemelde Rivier ,

" en dat tegen het Sprnig, zoo meteen
" gemeen tye geen water ten overvloe-
" de wierd bevonden

, gelyk wy van 't

" contrarie onderricht werden , vorde-
" ren. Doch werd UI. in 't generaal
" ten hoogften, en op 't ferieufte gelaft

" en gerecommandeerd
, goede toelicht

'* en zorg, in 't binnen- ofover den dor-

pel loopen, te gebruiken, op dat de
Compagnie by ongelegen weder of

** wind » en misreekrning van 't gctye

geen ongeval tocgebragt werde. i6t7i
Of het geviel, dat by verloop van

" tyd zoodanige diepte in de mond van
" de Rivier, als wel vercilcht werd, niet
" werd bevonden, zullen UI. 't Jacht,
" daar Grol gelegen heeft , onder hec
" voorn. Roovers Eiland Ankeren laten,
" en Compagnies goederen, door 'tln-
" lands Vaartuig met de meefte verfcke-
" ring, als de veriwegcne contanten op
" 't gevoeglykfte, gelyk 't voorleeden
" jaar gefchied is, bovcnnadeftadTon-
"akin voeren, ten waare noch een Vaar-
" tuig by de Heer Gouverneur in Ta-
" youan UI. was bygevoegt; 't Welk hy
" zulken interval wel zou te pas komen,
" en grootcn dienftde Compagnie doenj
" blyvende S' . Hartfink ten hoogften ge-
" recommandeert de gefegde boven-reife
" op 't allerlpoedigfte by de een ofde an-
" dere occafie in 't werk te ftellen, en
" te vorderen.

" Het Jacht dan moetende buiten b!y-
" ven> werd UI. geordonnecrt 't zelve
" tegen 't vertrek der Portugecfen Vaar-
" tuig op te doen komen , en een ftuk
" weegs, of buiten 't geficht van Land
" voor de Rivier, daar gewooneiyk met
" haar Vaartuig buiten loopen, te laa-
*' ten kruiffen , met laft aan de Ovcr-
'' hoofden zoo lang te continueren , toe
" dat zekere advertentie uit de Hoofd-
" ftad van Tonkin van haarliedcii weder
" onder 't Roovers Eiland te vervolgen,
" zullen hebben hekomen.
" Op uwe bovenkomft in de Hoofd-

" ftad van Tonkin , zal de Koopman
" Hartfink (hebbende al vorens beforgc
'

' en ordre gefteld tot een goede en brand-
" vrye wooning, 't zy dan indeCampo
" onder fauveguardc van den 2 Raadsheer
" des Konings, daar 't voorleeden jaar

" gelogeert zyt geweeft, ofwel ten hui-
" Ie van zeker Mandaryn , zynde een
" van des Majefteits bloedverwanten

,

" woonachtig op de Rivier, die op Uk
" affchcid toefegging en prelèntatie heeft
" gedaan van een huifing , boven-woo-
" ning , en onder een pakhuis op UJ.
" wederkomlt gereed te inaaken, en te

" prepareeren , 't welkwy voor diecampo
" (hoewel voor brand en dieven daar
" mede wel verzekerd zyt , en dat door
" de ongerieflykheit, vermitsvandeRi-
" vi€r is gelegen, en Compagnies goc-
" deren in 't loflen en weder affchecpen,

" niet zonder rifico van gcftoolcn te

" werden, loopen) zouden prefereeren,

" en Zoo daar goede commoditeiten wa-
" ren gemaakt , te logeeren. By defen
" ordonneeren; wat in defen beft dien-

" de gedaan, zal op UI. bevinding moc-
" ten



VANTONKtN. il

xSzj. " ^^^ ^y '^c'" hf'-nd genomen werden
,

>j trachten door een van 's Konings eer-

j> fte Raaden audiëntie voordeMajefteic
ji te mogen obtineeren, onfe miflive en
j> prefenren van gelyken aan den Prins

)i of jongen Koning , met behoorlykc

„ eerbieding overleveren ; daar by in-

„ Hantelyk verfoeken, dut zyn Majelleit

„ mee den eerften gelieve toe te liaan,

,y cn ordre te geven, van met een ieder

>t der Ingefccenen vryelyk te mogen ne-

»> goticcrcn, en den handel te dryven.

j) Zoo zal UI. mede, 't geen by, haar

), Majcftciten is verfocht, geeifcht, en

» nu derwaarts werd verfonden , vol-

j> gens de memorie, UI. terhandgefteld,

,, doen overhandigen, op datalzoohaar

jj Hooghcden werdende contentement

j, gedaan, te eerder, waar na ten dienft

„ van de Compagnie werd geafpirccrd,

„ en tot uw voornecmen genaakcn
5, moogt.

)> \Vy eii twyfelen niet , of gemelde
5> Majefteit zal UI., gelyk voor defen,

}> volgens uwe rapporten menigmaal

}i heeft voorgehouden , in 't geven en

„ Verleenen van audiëntie , andermaal

i, mondeling afi'ragen, wat wy aan de

„ Ed. Heer Gouverneur Generaal con^

,» ccrnecrende, den Oorlog tegen die van

„ Quinam hebben geadvileerd, en wac
„ ons gevoelen daar af zy , of de ver-

jj fochte affiftentie wel zou mogen vol-

„ geö öf niet, &c. Defe zaak zal niet

ii vorder, als Voor defeii door UI. is ge-

„ fchied , dienen ontleedt ; maar tot ons

„ antwoord op zyn Majefteits miflïve

„ gerefereerd , ten waarc by gelegenthe-

„ den fecretelyk aan zyn Hoogheit de-

„ clareeren, dat wy niet twyffelen of

i, zyn Majefteit Zal bchoorlyk antwoord

„ van de Ed. Heer Geneaaal, nopende

„ zyn verfoek, ontfangenj doch dient

3, met zoodanige circumfpeótic en voor-

„ Cchtigheit gehandeld , cn defe zaak

j, niet ruchtbaar gemaakt, dat Compa-

„ gnies rcfideniien en middelen in 't Ryk
„ van Quinam, door fecrcte correfpon-

,i dcnücn, die de Grooten van beide die

j, Hoven zyn houdende, geen ongeval,

j, of eenig gevaar toegebracht werde.

„ Niet regen llaande zyn Majefteit op
tt UI. voordragen,van de l^ortugcefen,on-

J» fe Vyanden,op zyne Rivieren jRhee-
» den en Havenen , vyandelyk aan te

5> taften , te veroveren , en voor goe-

ï> den buit aan te flaan, heeft doen ant-

3, woorden, dat in gcencrhande manie-

»j ren zulx gedoogen en toeftaan wilde,

» wat in Zee geichiede, alfoo vyanden
» waren, had hy fich niet aan te trck-

3, ken, Sec. zoo zullen UI. by gclcgcn-

,, heden, 't zy den eerften Ryx-raad, i6Af.
„ ofwel eenige andere Mignons, en fa-

„ miliaaren des Konings, doen fondce-

„ ren en finaal antwoord (of de violatie

„ niet met een filvercplcifter, ofecnge-
„ deelte des buits te cureercn zou we-
„ fen, en met oogluiking door de vin-

„ geren gefien werden) zoeken te beko-

i, men, al waar 't , dat het een kleenc

„ en ecrlyke recognitie zou koften, op
„ dat eenmaal zekerlyk mogen te weten

„ komen, waar na UI., en 's Compa-
„ gnies gaande en komende Vaartuigen

„ lich, defen raakende, zouden hebben
„ te rcguleercn. Zoo dan zyn Majefteic

„ tot vorenverhaalde niet kan verftaan,

„ noch dit in gecnen deele wilde ige-

„ doogen, zal echter hoognoodig zyn,

„ (gelyk in onfe voorjaarige Inftruftie

,j onder anderen hebben aangeroerd) alle

„ middelen tot krenking van haare nc-

,, gotie by UI. werden gcpradifeerd en

„ aangewend, op dat allenskensdaaruit

„ mag geworfteld , en voor de Compa-
,5 gni e dien handel univerfeel behouden
,, werden.

j, Zoo zullen UI. mede by de Maje-

„ fteit met eerbiedigheit verfoeken , dac

„ volgens zyne toefegging de drie Ne-
„ derlanders van 't Jonk , cn Loncjouw
„ by den Mandaryn in de Rivier van
„ Poflin aangehouden, van gelyken de

„ gelichte twee Yfere Chineefche Go-
,j telingen, 4 fteenftukken, dcmufquets

„ cn de verdere ammunitie van Oorlog,

„ Ui. weder werden geintrageerd j en

„ ter hand gefteld , daar by ailegeeren-

„ de, wat contentement by reftitutie,

„ daar ter contrarie onffengenaamheitby

3> weigering van den Ed Heer Gouver-
; ,, neur Generaal gefchieden zal, gelykwy
I

,, gemelde Koning zyn aanfchryvende.

,, By gelegentheden zal mede de Ma-
„ jeftcit zclt, of ten minften den eerften

„ en principaalften Raad des Ryks,dic-

„ nen aangcdient en klachtig gevallen,

„ tot voorkoming van overlalt enoutra-

„ trage, hoe op 't uiterfte uwcs ver-

„ treks uit Tonkin in 't aflcheepen on-

„ fer goederen zekere Soldaaten , on-

„ trent de 50 in getal, twee onfer Of-

„ ficicren van 't Schip, in 't opkomen
„ na de Campo, met ftokken cn bam-

„ bocfen ter aarde hebben geflagen, en

„ zoodanig getroff"en , dat den eeneni

„ zyndc de principaalfte van dequetfure

„ in 't hoofd, weinig dagen daar nade-

,, fer wereld overleden is. Vorders als

,^ dan zyn Majefteits faveur, tegen alle

„ ongelyk en geweld der boolè men-

i,
fchen over UI. ,en de verdere Ncderlan-

„ ders verfockende.

C 3
Wy
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i6^j. „ Wy willen hoopen , of volgens des

5j Konings, als mede des Princen min-

j, nclyke brieven, zoo aan den lid. Heer
„ Gouverneur Generaal, als aan ons ge-

„ addrcfleerd, als mede dat, of voor 's

ï, Konings Zoon, en opgevoed kind zyt

„ aangenomen, mitsgaders met Eertiie-

„ Icn, en andere donatien van meerder

j, libcrtciten begiftigt, zullen UI. in 't

„ afpcrflen van de contanten voor de

„ Grooten , als mede in 't ftuk van de

„ Negotie, niet zoodaanig werden ge-

ji vcxcerd, en ilcpcnde gehouden j gc-

j, lyk wy niet twyftelen, met 't Jacht

„ voor de Hoofdltad van Tonkin ko-

j, mende, of zult dcvoorge(leldeenver-

J, hoopte voordeden (waarom 't zelve

j> in de plaats van een grooterSchip,tot

„ dcfe befending te largcerenis verftaanj

,1 UI. ten vollen kennetyk zynde) ten

» mecflcn dienft van de generale Com-
j> pagnie, en naUl. eigen defier, crlan-

j, gen, en volkomen genieten; dat^de

» goede Godt geve. Het contrarie

i, uitvallende , zoo blyft UI. ten hoog-

3> Hen gerecommandeert, de befnyding

>j in het ter hand Hellen van de contan-

» ten aan de Grooten, als mogelyk is,

,1 en met dien vcrilande, dat hetgeen

jj verachtcring en dilay in de Negotie,

j, of wel eenige disgunft, en afkeer van

,i deonfen komt te baarcn, gelyk UI. 't

), voorleeden jaar tot nadeel van de Com-
j, pagnie genoegzaam een preuve beko-

?, men hebt. Derhalven 't felve tot UI.

j, goed beleid, en 't geene in defen ten

5> diende van onfe Heeren Mrs. is ver-

5, eifchcnde, en tot capteering van der

„ voornoemder •IHceren gunll bevo-

„ Icnlaarenj zulx echter voorvallende,

„ of ten lafte gelegr wcrdende, zaldoor

„ den Koopman Hart/wk ten Hove, 't

„ zy dan aan de Majciteit zelf, of wel

j, aan andere Heeren, den inhoud van

voornoemde miffive , en de verdere

gcpafleerde Aólcn , waar van de trans-

laten in copyen UI. behandigt zyn

,

zulx dan ter materie zou mogen die-

nen, met minnclykheit en difcretie ver-

haaien , en haar Hoogheden de zelve

gelieven indachtig te wcfen , aanma-

nen.

„ Hebbende dan licentie van vrye Ne-
gotie bekomen , en het teeken van

3> dien voor de Gemeente aangeflagcn

5> wefende, zullen Ui. trachten het mc-

j> dcgcbracht contant Capitaal in goede

j> ruwe Zyde , tot zoo een civielen prys,

» als dicnlyk wefen zal , en de navol-

,> gcnde ftuk-goederen van goede Zyde,

„ en zoodaanige lengte , breedte , en

i, gewicht , als Ui. voor defen aangewe-

» fen et\ ter hand gcflclt is, mitsgaders iSif:
>, nu mondeling van de Kooplieden in 't

,> verkoopen van de Tonkinle ftukgoc-
,, deren volkomelyk hebt verftaanenin-

„ formeercn laaten, verfctten , en zou
„ de navolgende quantiteit doffen alhier

„ in Japan met goede advance, naadve-
„ hant ieders deugt, konnen gebencli-

» ceerd , en aan de man geholpen wer-
„ den, gelyk dit jaar meerder profytcn,

» als de rouwe Zyde hebben gcrendecrt.

„ loooo Hockins, of zoo veel als 'cf

,, te bekomen zouden we-
„ fen.

1000 (lux Bhaa,

zooo flux Sumongy.
1000 flux Chio, doch witte dito'si

zooo flux breedc goede Foras.

1000 flux Pclings , doch diencrt

„ een duim breeder te we-
„ fen, als die van dit jaar.

» Om de voorfz ftoffen in quantiteici

>» ter plaatfe, daar defelvc meeft vallen,

» en van beter Zyde, als in andere quar-
>j tieren geweven werden ^ mitsgaders
>> goede ipartye Caneel van ontrent 3a
» Picols tot civilen pryfc te bekomen ^

j) zal UI. een van de bequaamfle Onder-
» kooplieden met een afHllent» en den
j> Tolk met een behoorlyke Konings
jj fauvegarde, oftsjap,diewyniertwyf-
j> felen of tot de meefte verfeekeringvan

» Compagnies volk en haar Capitaal UI;
)) wel zal gewerden , na de flad Senc-
)i phay vooreerft tot een preuve met y
j> a 4 kiften gelds, gelyk bydejapan-
» fche Negotianten voor defen ten voorfzi

), fine gebruikelyk is geweefl, commit-
» tecren, mitsgaders by apparenten en
>, voordeeligen handel, tot procure van

>, de vereifchte ftoffen en Ciyieel , of
» wel mede goede forteering van Zyde,
3) geduurendc UI. aanwcfcn in Tonkin^
» continuceren laaten , blyvendc altyd

j> verdacht den perfoon, die derwaarts

JJ zult committeeren, met eenige mon-
jj fiers Van ftoffen te verfien , en zooda»

» nig te inftitueeren, dat zyn verricht^

j, ten dienft van de Compagnie, en uw
JJ eigen eere, uitvallen, en fucccdeeren

JJ mag. Zoo dan de zaak , ofde Nego-
jj tie in die plaats van zulken importan-

,j tie werd geoordeeld , dat meerder con-

j, tanten, volgens de advyfen, derwaarts

JJ behoorden gefonden , zal S'. Hart/tnk

JJ wel dienen vooreerfl een tour over

j, land , dat binnen drie dagen gevoeg-

jj lyk gefchiedcn kan, ofwel te water,

>j zoo eenigfins de tyddit lyden wil, na

JJ Senephay te doen, om met des te be*

JJ ter fundament het gerequireerde con-

j, tant Capitaal te mogen provideeren
,^

t? was
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{6^7- 5' ^^^ in de Negotie omgiat, bchoor-

» lykc irifpeitie te neemeu , en volko-

j> men ordre te ftcllen.

M By de gehouden Tonkinfc Negotic-
35 boeken , vcrneemen vvy de Europifche

j, als andere goederen, tot een preuvc

3> voorleedcn jaar derwaarts gefonden ,

j, met weinig profyt, ja tot Ichaadcvan
,-, de Compagnie

,
gcbencficeerd , en

j-, meefl; by den Koning, Prins, als an-

)> dere Grooten, na hen genomen, en
)) de reftcerende te rug gebracht zyn;
» wanrom CJl. nier , Jan 't eecn haar

ji Hoogheden crnllelyk zyn cüchcnde,
}> uirgcieid het Kojer, dat uit te voe-

» ren, by den Japanfchen Keifer verbo-

]> den is, voor tegenwoordig werd mc-
j, deg -geven. Wy hebben gocdgedacht

» de gL-eifchtc goederen van den l-'rins

,

» of jongen Koning op zekeren prys,

» terwyl zulx zelfs byzynemiffive is ver-

» foekcnde, te ftellen, endatophoope
j, by den Koning, en andere Capado's

3j na advcnant mede zullen werden be-

ji taald, zoo dat na gemelde memorie,

»j Lil. ter hand gcfteld, zult hebben te

}, regulecren.

j. Na wy alhier werden bericht, zo

„ zou op de wortel Hifin inTonkin goe-

,j de profyten voor de Compagnie, als

„ die onder de hand of fecretelyk moge

,, vcikogt werden, te doen zyn. Waar-
„ om Ui. tot een monfter lO katti's van

j, de middelbaare forteering werd mede

,j gegeven. UI. blyven verdacht, wat

„ quantiteit , en met wat profyt jaarlyx

„ aldaar zouden konnen debiteeren , te

3, onderftaan •, gelyk mede na zekere for-

j, teering van rouwe Zyde , Boctor ge-

3, naamd, dewelke 2.0 ten honderd mm-
„ der als de goede Zyde aldaar te bcko-

,i men, en hierin Japan weinig minder,

„ als de goede dito, zourcndeeren. Zulx

„ zou mede met noch een andere for-

„ tecring van Zyde, genaamt Forrangoy,

„ gefchieden, en als de Bottor na adve-

„ nanc advance geven.

„ Zoo vallen daar mede verfcheide

)) Drcgues, daar af, als van de voorn.

j> Zyde, in toekomende moniters zullen

3> vevNvachcen , om te bevinden , wat
» voordeel voor de Compagnie met de

3> zelve zal wefen te erlangen.

» Gemerkt by rcfumptie van 't gepaf-

j> feerde in Tonkm , als mede monde-
j, linge voorftellen van den Koopman
3, Hartfink^ wel iemand aldaar zou be-

„ hooren met een contant capitaal van
,) ontrent liooo thaylen , tot vervolg

3, van den handel , als verfcheide andere

„ confideratien , ten dienfte van de ge-

„ neraale Compagnie over te blyven.

33 zulks by ons alhier mede niet vreemd, iCxj.
33 maar hoognoodig te geichitden, ge-
33 oordeeld werd , echter is met de Sche-
33 pen Amlterdam , en de G-llias , na
» Batavia, aan de Éd. Heer Gouverneur
33 Generaal en Raaden van India, daar
33 over gefchreevcn, en haar Ed. nader
3> ordre verfocht, die UI. met 't Schip,
33 dat tot overvoer van dcgcprocurecrde
33 rouwe ZyJe, ftuk- weiken , en Ca-
33 neel , Tonkin zal aandoen

, gelyk me-
33 de antwoord op des Majcfieits Brief

33 van zyn welgemelde Ed. zullen hebben
33 te verwachten. Zoo dan de Ed. Heer
33 Generaal mogt refolveeren iemand al-

33 daar over te biyven, en voorn. Hart-
ig fink dnar toe wierd geordonneerd, zal

3, den Onderkoopman Daniël Reinierjz.t

,3 om ons mondeling van 't gepaffeerde

„ volkomen rapport, en weder over de
33 bevinding van het Tonkins Cargafoen
33 te mogen doen, met een der Jachten
3, herwaarts keercn.

3> Met welk antwoord, eneenige pre-

33 lenten aan den voorn. Koning , zyn
3, gemelde Ed. wel mogt refolveeien ,

53 gelyk wy hoopcn van ja, cenexpreflen

„ gecommitteerden, om metzyn Maje-
33 Iteit in nader onderhandeling, wegens
„ den Oorlog tegen die van Quinam te

33 komen, ofwel nader infpeótie van de

„ gelegenhcit des handels aldaar te nee-

„ men, tot welken einde S'. Jbraham
13 Duyker dit faifoen is exprcflelyk geor-

33 donncerd geweell van Batavia te zen-

33 den. UI. zullen derhalven vcrfoigen

33 voor 't uitgaan van de maand May,
33 onder 't Roovers Eila;^ iemand van

33 de Tolken , of een anderoequaam per-

3, ioon, die alduir in dicnil zoude mo-
3, gen hebben , met een miffive , en ad-

„ vertentie aan de Ovcrhoofden van het

3, komend Schip af te zenden, met or-

3, dre aldaar haarc korail te verwachten,

3, op dat zy bchoorlyk mogen weten,
„ waar hen in 't na boven reifen zullen

„ hebben te rcguleeren } en UI. voor des

„ Gecomraittcerdens bovenkomftvolko-

„ men kennifle van zaakcn mocht beko-

„ men, op dat alles, zoo zulks zal ver-

„ eifchen , met goede ordre tot reputa-

„ tie van de Nederlandfche Natie toc-

„ gian, en uitgevoerd mag werden.

3, Of het geviel ,
gelyk wy niet opi-

33 neeren, by een IchaarsZyde-gewafch,

33 of wel verl'chyning van meer andere

33 Negotianten, de Zyde 3 en lluk-goc-

33 deren, tot zoodanigen prys quamente

33 ryfen
,
gelyk voor delen wel gebeurd

,3 is, en men oordeelde met den inkoop

33 van de Chinecfche goederen voor Ja-

33 pan meerder , al waarc het cgaalc

,

33 pro-
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iSiy. " piofyten zouden wefen te doen, zoo

„ Zullen UI, alvorens een goede en ver-

„ ftkcrdc calculatie, en mee den Raad

j5 hier over refolutie hebbende genomen,

j, het mede gebrachte Capitaul te ver-

3> fetten, fupcrfedeeren, enwcernaTa-

)) youan , om voorfz, redenen , voeren
;

)) van gelyken de aangeroerde impedi-

j, menten niet voorvallende, en echter

5, zulken quantiteit Zyde, tot vollading

,5 van beide de Schepen, alfoo 't Schip

„ dat van Batavia UI. toe te komen ftaat,

), grooter van lallen, als daarom is ge-

5, Ichreven, wel mocht wefen, kon wer-

j, den geprocureerd, zal UI. 't grootilc

„ tot lupplement zynes vorderen laft na

5, Tayouan tydelyke depefchc geven, en

„ met 't Jacht Sandvoort uw reife op 't

„ fpoediglle herwaarts tperformecren ,

j, blyvende ten hoogde gerccomman-

,, deerd in 't afladen der Schepen, tuf-

„ fchen de Zyde pakken, en alle hoe-

j, ken en winkels, wel verftaande niet

„ aan , maar een laage van boord , en

5, daar 't geen vochtigheit onderworpen

„ is , zoo veel Sitouw , of grof werk

„ van rouwe Zyde, los te doen inftop-

9, pen, als immers doenlyk is, gelykja-

}, panfche Negotianten in haare Jonken

3, tot foulaas haaier gedaane onkoften

ïï plegen , en gewoon waren te doen.

„ Ook zou mede , 't geen zyn vol-

„ komen laft niet had, ten waare het

„ defefl: te groot , en met koftelyker

„ goederen in Tayouan te laden, de

„ Compagnie meer dienll gcfchieden

„ zou, geoordeeld wierd met goede par-

5, tye Siiouw zyn verdere lail bekomen,

j,_die volgei^de rapporten, zoo veel als

„ begeercn tot tayil } , en minder te

,, bekomen is, ja al waar de party vry

„ groot met goede advance, gelyk dit

„ |aar tayil 1} gerendeerd heeft, alhier

„ konnen werden gedebiteerd, daar op

„ UI. te letten ftaat ; en ook behoorde

„ in plaats van Tayouanfche ruige waa-

„ ren eflfed: te forteeren ; doch zullen

„ delen raakende ons aan de nader ordre

„ Van de Ed. Heer Gouverneur Gene-

„ raal, en de Ed. Heer van der Burg^

„ Gouverneur in Tayouan, geheelykge-

„ dragen.

,> By rcfcontrc van eenige onfer Vyati-

„ den Vaartuig, zoo in 't gaan, alskee-

„ ren, uitgezeid die van Maccauw na

,, Japan komen, zult de zelve zoeken te

„ vermeeftcren, en in uw geweld tebe-

„ komen, altyd over de veroverde van

„ wel te verfekeren , en wakend ooge

„ hebbende, en de goederen behoorlyk

j, doende inventarifecren; doch verdagt

}j zynde geen gevangenen hier in Japan,

„ maar wel in de Pifcadores, of in Ta-
„ youan , te brengen. Zoo werd UI.
„ mede ferieus gerecommandeerd in 't

„ herwaarts komen, ol in 't Vaarwater
„ van Japan, geen Chineefche Jonken
„ aan te haaien, en eenig volk daar in

„ te laten overgaan j gelyk zulx dit fai-

j, foen by de o verbootJen van de Kcife-

„ rinne onbedacht gefchied is, en wat
„ rufie by de Gouverneurs ivan Nanga-
„ facqui heeft gebaard, is UI. ten vol-

„ len kennclyk.

„ Voor den tyd van 6 maanden gaat

„ dit Jacht Sandvoort van vlcelch , fpck,

,, olie en azyn, mitsgaders rys en arak

„ van twee maanden voor óö koppen ge-

„ provideerd.

„ Laat de Vaderlandfe provifie tot de

„ Voyagie dienen, en in Tonkin voor

„ 't volk verfche koft fchaffen
,
gelyk

„ wy vernemen dat die daar reuclyks

„ koops te bekomen is.

„ By voorvallende zaaken, enRaads-

„ plegingen zal de Koopman ^(./r^/Z/jr?-

„ fink in de zelve prcfideeren, cnbyge-

„ lyke ftemmen volgens ufanticecndub-

„ ble hebben , en uu zoodanige perfoo-

„ nen beftaan , als de noodwendighcit

,, van zaaken zou mogen vercifchen , en

„ by voorn. Hartfink geconvoceerd wer-
den j houdende altyd goede ordre on-

der 't volk, en adminillrecrd behoor-
lyke Juftiiie over de misdoendcrs, vol-

gens dd' reglementen by de Ed. Hee-
ren Majorcs daar over gegeven. Zoo
werd UI. op 't ferieullc bclaft alle par-

ticuliere handeling, volgens den Ar-
tykei- brief, te weeren, en, by ach-

terhaaling , ons daar af volkomen ken-
nis te doen.

„ Van gelyken blyve de goede mcfna-

gie in de te doene gaftos , als fchen-

,, kagie, mitsgaders 't geen tot nut en

5,
profyt van de generaule Compagnie

„ vereifcht werd , ten hoogllen gcrc-

„ commandeerd, en bevolen.

„ Wy willen den Almogende bidden,

,, dcfe uwe aanrtaande bezending zooda-

„ nig gelieve te zegenen, dat de zelve

„ ten profyt onfcr principaalen wel fuc-

„ cedeeren en uytvallen mag , waar toe

„ geluk, als mede behouden Reife wy
„ UI. gezamentlyk zyuwcnfchende. A-

„ men.

In '/ Comptoir Firando

ady 1 8 December A".

i6}7.

Onderjlond

NICOLAAS KOEKEBAKKER.
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VAN TONKIN. M
KïjS. Nadat na de User Harifink ^ A». 15^8 I daar voorcerft juift geen vafte Logic

,

mcc 't Schip Sandvoorc hier weder ge
J
maar alleen een brand- vry huis, om zy~

komen, zeergunftig van dien Vorftonr- |
ne waaren daar in te bergen, dat hem

fangen was, en zyn oogwit in opfichc |
vergund wierd.

van den handel bereikt had , zogt hy

1(538.

DERDE HOOFDSTUK.
^ NJlruêlie aan den Heer Hartfink A''. tö^S mede gegeven. Berichf van Goederen ^

L door den Heer van Broekhorft »i/ Tonkin na ]z^2in gefonden. Brief des Konings
van Tonkin aan zyn Edelheit den Heer ]o)\zn JVlaatfuykcr l^c. En zyn Edelbeiti

antwoord 'er op. Sibens, CommifTans hier. Dit Comptoir A'. 1700 opgebro-

ken. Van den Godsdienft. De Heidenfche. De Roomfche. Van den Gods-
dienft van Coetsjientsjina.

DEfe handel nu nsm onder opficht

van de HeerHart/ink zulk een ge-

lukkige voortgang , dat haar

Edclheden goedvonden hem Ao. 1658
'er weder na toe te zenden, die toen met
het Schip de Ryp van Japan derwaarts
vertrok , en van den Heer Koekebakker de
navolgende Inftructie kreeg.

Ordre en IndruSlie voor den

Koopman Karel Hartfink
.,

en den Raad van 't Fluit-

Schip de Ryp^ vertrekken-

de van hier over Tayouan na

Tonkin^ tot vervolg des han-

dels in gemeld Ryk.

Inftruc-

tieaande

Hr.Hart-

fink Ao.

163803
Tonkin
mcdege-
gcveo.

»
»

j»

}i

j>

»>

3)

»
)>

»

»
t>

11

I>

»

»
>»

»>

»
»

]>

3>

l>

11

li

HOe by de Ed. Heer Gouverneur
Generaal , en de Ed. Heeren

Raaden van India, ten dienden voor-

deel van de Ed. Heeren Majores tot

ondervinding en accrefccment vanden
handel. door de ganfche Indiëns, geen

diligcntie nog onkofl:engefpaard,maar

alle middelen aangewend, en in 't werk

gefield werden, is ons al tezamen door

de jaarlykfe en continueele gegeven
ordres ten vollen bekend , gelyk ten

voorfz. reguarde, nu twee jaaren ge-

leden, met 't Jacht Grol in 't Ko-
ningryk van Tonkin de handel is on-

derltaan, redelyk, en nu jongft met
Sandvoord met allerley profytcn heeft

gerendeerd, welken volgende by o1ns

en den Raad op den ii Oftober paf-

fado goedgevonden , en gercfolveerd

is, met vergrooting van contant Ca-

pitaal den handel rigoureufer te ver-

volgen j 't Fluit-Schip de Ryp, ver-

mits zyn ondiep gaan en gevocglyk de
Rivier op, tot voor de ftad Catchou
zal konnen verzeilen, mitsgaders het

geprocureerdc gcnoegfaam wegflec-

pen , zoo wanneer tyd en gelegenheit

dit zou toelaatcn te depefchecren, en
na voorn. Ryk te laaten vcrtrtkken.

III.Dbel.

5, UI. zullen delen aanftaandemorgen-

j> ftond, in Godes naam, zoo weeren
» wind dar toelaat, mitsgaders de mon-
„ ilering van 't Volk, en de vifite van

„ de Fluit by de Japanfche Bongois of

„ Regenten gedaan zynde , onder zeil

„ gaan, en in den naame des Heeren >

„ uwen cours ftellen beweften Meaxi-
„ ma, trachtende de kuft van China op
„ de hoogte van zf graaden aan boord
„ te krygcn, en van de Krokodillen, of

„ de Eilanden Oncouw verkend te ge-

„ raakcn.

>, Welke Eilanden , ofvoorn, kuft ver-

» kend zynde , zult van daar by moy
» weder na de kuft van Formofa over-

>> ftccken
, gifling makende benoorden

» Gylem , of ontrent de Zand-duinen te

)> vervallen, des neen , dat UI. ftorm,

» of hard weer , quam t^eloopen , zulc

j> u niet van de kuft vanTlhina af begc-

'» ven } maar onder den hoek van Sa-

1» bouw Engeling , of eenige andere

» bequaame Baejen, ten anker loopen^

» en aldaar goed weder waarneemen , en
>» by aldien genoodlaakt werd zoo zui-

>, delyke Rheede te zoeken, dat niet gc-

» voeslyk benoorden de Pifcadores, of

j> de Eilanden van Pehouw, naFormo-
„ fa zoude komen overzetten, zult na

„ dito Eilanden uwen cours ftellen, op
„ de welke by dage dient te vervallen,

„ en in de Z. O. Bacy ter Rheede te

» loopen, om van daardesmiddernachts

„ met een achter-ebbe t'zeil te gaan, op

i> dat 's morgens in tyds van 't voorfz.

„ Eiland moogt verkend raaken, en al-

„ foo uw Reis gevoegelyk winnen.

„ In 't overlleeken na de voorn. Ei-

„ landen, of na de kuft van Formofa,

„ zult altyd gifling en calculatie makca
„ twee vloeden voor een ebbe in 't aan-

„ doen van de kuft van China, en aldaar

„ ter Rheede loopende, werd Ui. ten

„ hoogftcn gerecommandeerd wel op

I uw hoede, llagvccrdig, en, 't geen

D » voof
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l6i8, » voor Branders noodig is , verdacht te

j

3) zyn, op dat van Roovers, of andere

„ trouwloofc Chincefen ,
geen ongeval ,,

» onverwacht toegebracht werde.
I

>, De kufl van Formofa aan boord kry-

,> gendc, zulc de zeh'C niet nader, als op

j> iz vadem gieren, als mede niet verder,

,, als op 30 vadem ter Zee loopcn, altyd

„ goede zorge dragende, 7.00 by dag als

„ by nacht 't lood niet gcipaard , maar

,, continuecl gebruikt werde, alfoo by

„ duider en dyfig weder, dat men delen

„ tyd des jaars gcftadig ontmoetende is,

,5 uwen cenigen wegwyier wefen moet.

„ Wat orore en fcynen by den Gou-
„ verneur in Tayouan voor de Schepen

,, van Batavia, als in 't Noordcr Moef
„ fon uit Japan , komen , ten dienll

„ van de generaale Compagnie zyn

,, beraamd, werd de copyc van dien nu

j, mede gegeven, waar na UI. in 't aan-

j, doen van de Rheedc van Tayouan fich

j, gcheelyk hebben te reguleeren. Het
„ vooiby of misdryven werd UI. ten

„ hoogitcn gerecommandecrt, by welk

„ toeval of voorby raakcn , dat God ver-

„ hoede ., zult niet vreesachtig of be-

„ fchroomt wefen onder den hoogen hoek

„ van Tancoya ten anker te loopcn, van

„ waar met goed weder in twee gctycn

„ oplaveercn, en onder 't Noorder Rif

„ na wenfch ter Rheede komen kond.

„ By miffive van den Ed. Heer Direc-

)> teur Generaal , en de gcaflbcieerde

j> Raaden in dato 16 Juny palTado ons

j> per 't Jacht AkkcrÜoot toegekomen

,

3> vcrneemen, hoe haar Ed. 't Jacht wy-
3) ders in Compagnie van voorn. Jacht,

5> en de Fluit Broekoord van Batavia,

j> met ordre om Quinam aan te doen,

jj hadden afgefondcn , en* den Opper-
j> koopman Abrahani Duyker aangefchrc-

'- » ven, alle reële effeften mede te nee-

» men, zyn reife na Tonkin te perfor-

j> meeren, de miffivc aan de Koningly-

>» kc Majertcit te bchandigen , en zyn
j> verdere Commiflie verricht hebbende,

}> met meer gemeld Jacht, om van zyn

)t wcdervaaren, engcbefoigneerdegron-

» digc kennis aan ons alhier over te bren-

j> gen, in Japan te vcrlchynen, dat wy
j> van hanen wenfchen cfftft waare ge-

» forteerd,omonsin'tgcvenvan prompte
» en ampcldcr order eenigfins te mogen
„ reguleeren, dat my uit Tayouan, na

5j dc rapporten van voorn. Opperkoop-
31 man Duyker^ en 'c gcpaflcerde aldaar,

j, door den Ed. Heer Gouverneur -yöM^/tfr

>, iB«r^ gevocglyk gefchieden zal, en na-

ai der by zyn wclgcmeldeEd. nevens on-

3) fc miirive aan de Majcfteit geadver-

], teert werden , of wel zoo de zaak zulx

,> mogt vereifchen, iets afbygedaan, ja

j, wel geheel verandert werden, waar-
„ om de zelve alhier niet is getranda-

j> teerd , maar in Tayouan in de Chi- j^jg,
„ neefchc (praak, die by de Tonkinfe

,, Natie volkomen, en beter, alsdegc-

,, leerde Japanfche taal, kan werden ver*

„ ftaan, zal dienen te gefchieden; waar
„ toe S'. Hartfmk het gccierd papier tot

,, de millïve van den Koning, en Prins,

„ ter hand gclleld is.

,, Na dch dc zaakcn in Tonkin laten

» aaiificn, en wy uit de mondelinge rap-

» porten van den Koopman Hartfink ver-

j5 Itaan, zoo zou 't welh^ogllnodigvcr-

» cilchcn, terwyl de Fluit de R\ - rrt

» geen meerder getal , dan 4c

j> Scheepvaarend Volk verficn , dit

j> noch meerder Soldaaten tot i:. eerder

]> furete en verfekering van 's Cord|>a-

» gnies groot Capitaal , mitsgaders in

>, andere voorvallende gelegenheden
,

,» in Tayouan wierden bygcgevoegc ,

,, en' zullen UI. dicrhalvcn aan de Ed.

» Heer Gouverneur van der Burg vricn-

» delyk vcrfocken
,

gclyk wy zyn gc-

>, melde Ed. mede zyn aanfchryvcnJe,

>, met noch 8 a 10 Soldaaten nevens de

j, twee, die van hier zyt voerende, zoo

5, 't eenigfins zal konnen gefchieden

,

n mochten bygevoegt, en het getal tot

,, óo koppen gercduceert werden. Zoo
,, blyft mede verdacht de vcrfochte ico

M pikols Aluin by den Japander , ge-

,> nz^mx. Ryfèmond" , woonachtig iaTon-
„ kin , te procureeren ,

gclyk wy nicc

„ en twyffclen, of volgens ons voorig

„ aanfchryven per Aklcerfloot , de zelve

„ zult in voorraad vinden; waar mede
„ de voorfz. perfoon zal werden geac-

„ commodcerd, mitsgaders de Compa-
„ pagnie dicnft gefchieden.

„ Zoo het geviel, dat de gehuurde en

» by UI. gevangen Jonk op de kuft

j) van Tonkin, in Tayouan niet waare

» verfchccnen , dat de Almachtige

), Godt verhoede , zal UI. den Koop-
5, man Jan de Waard , die nu mede gaat,

)> tot den Tonkinfen handel gebruiken ,

,, gclyk mede den Onderkoopman Pit-

» itr Bykveld by 't Fluit-Schip blyvcn

]> laaten; doch ter contrarie, dat wy in

>. 't binnenrte onfes gemoeds wenfchen

,

,> verdaan wy met die geene, die Tou-
,1 kin aireede hebben gefrequenteerd, en

,1 voor tegenwoordig van 't Comptoir

,, UI. werden bygevoegt , den handel

„ zoo wel ter piaatfe, daar refiieerJ
,

,> als in Scncphay, zal mogen w.iarge-

,, nomen en volvoerd werden. Dcrhal-

» ven beide geroerde perfoonen in Ta-

,, youan tot de komft der Schepen uit

,» Japan zullen dienen te verblyven, en

,, de Scheeps boeken bydcnOnderkoop-

„ man Nachtglas y als op de Sandvoort

„ heeft gedaan, waargenomen werden,

„ ten waarede Ed. Heer Gouverneur al-

,, daar anders goed vondteordonnccrcn.
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^^

" Wy hebben uit de mtickking het
" voorlccdcn jaar, met 't Jacht Kleen

I'

Eredam , door den Opperituutman
"^ /r««j Jacohfz. Viffcher , nifTchen de

^'arte kuft van China, en het groote
Eiland Aynam gedaan

, gefien , en
" door mondcljngc rapporicii verftaan,

dat de paHagie benoorden niet zooveel
^' ^rykels en fwarigheit met onle lichte

J
Schepen te pafTceren (als wel is ge-

^^
fuftincerd, en gehouden) onderwor-

^^
pen te wefen , waarom tot volbren-

^
gen van een fpoedige en korte Voya-
g!e, mitsgadert geen onnutten tyd met

II

opltoppcn iri de bocht, loopende bc-

I'

wellen Aynam, t'lbek te brengen,

II

wy niet ongcraaden zouden houden,
',', ^.^'"^'^'^^^n'le uit Tayouan , na vcr-

II

richtinge uwer zaaken aldaar, en be-
komen depefche, de Eilanden Poelo

I'

Tajo (hebbende alvooren uwe gcftel-
de courfTen van nu twee achter een

II
volgende jaarcn wel geobferveerd) in

't geficht te loopen, en van de zelve

II
verkend zyndenadcnNoord-Oofthoek

II

van Aynam , of den berg Manopin

,

by deonfen jn de Kaart alfoo genaamd,
over te flceken, en van daar langs het
voornoemd Eiland benoorden, en de
vafte kuft op 10, pen 7 vademen van
de bocht in te loopen , en uwen cours
recht door na de Rivier Arquaron,op

II

de hoogte van 20 graaden 48 minu-
ten, en ontrent p mylen Noordely-

'' k-T, als de Rivier Rochbo , by het

Jacht Sandvoort bevaaren , dewelke
de Portugeefen met hun Vaartuig uit

en inkomen, enmeteenfpring-ftroom
16 a 17 vadem waters gevonden werd,
te ftellen, en op 't fpoedigft binnen
te geraaken j dit verftaan wy zoo Gods
weer en wind zulxeenigfins wilde toc-

laaten, en UI. behoorlyke kennis van
't land bekomen hadden j des neen

,

ordonneeren als de vorigeVoyages hebt
gedaan, bcwcften 't voorn. Eiland Ay-
nam de rcile re vorderen, en zonder

" de Viflchers of Konings Eilanden aan

te doen, na de Rivier Arquaron,hier
" voren gcnocmt, te loopen j doch in
''

't weerkeeren na Japan, of 't verzey-

len van de Tonkinfekufl:, uwen cours

binnen door , als hier voren hebben
aangerocrt, 't welk gevolglyk zonder
cenige fcrupel zal konnen gefchieden,
nemen, en aUoo de reife eer winnen.
Voor de mond van de gefcgde Ri-

" vier wcfende geankerd, het gety, of
" wel weer en wind niet willende toe-
** laaten, van dadelyk boven te zeilen^
" maar aldaar eenigen tyd vermits de op-

watering te moeten blyven leggen , en
" de tyd des nieuwen jaars, ofhaarSon-
" guats, beginnende te genaaken, zal
" uch de Koopman Hartfink, na op al-

27
ks goede ordrc is gefield, met èén bc- i6t-.
quaam Inlands Vaartuig nvi de ftadCat-
chou vervorderen, audiëntie voor den
Koning en Prins verfoeken, en onfe
miflïve met de bygevoegde vereerin-

g^"-^ en vercifchte eerbieding (zoo
dat behoord) overleveren, mitsgaders
onle goede gcncgenheit enwiltothaa-
rc Majelteicen volkomelyk declaree-
rcn. \Vy willen niet twyficlen mee
de verlchyning van den üpperkoop-
man Duyker, of zult van den Koning
iTiinncIyker, als wel op uw vertrek ge-
fcbicd is, bejegend werden , zooda-
nige vcxatien en quellagien in ver-
fcheidc gepleegde ndien (alsafperfing

van een groote en merkelykc fomme
Zilver, na-neming der goederen met
weinig winft, ja eenige met verlies,

en daar en boven levering van grove
en flechtc Zydc in betaaling des Ko-
nings fchuld, waar tegen met alle ci-

viliteit en bondige redenen, gelyk toe
" noch toe pubiicq hebt gedaan, Godc
'' geve maar by die onredelyke Natie

,

ter herten mag werden genomen, zal

dienen aangehouden, enzoomogelyk
is, voorgekomen werden ) onderwor-
pen zyn , maar meer liberteiten en
voordeden in den handel genieten,
gelyk mede wegens de verlochte afli-

Itentie niet moeyelyk gevallen, endaar
over aangefprooken werden; maar tot

nader fchryvens en antwoord van den
Ed. Heer Gouverneur Generaal, den
Konings fich geruft zal houden j ech-
ter zulx voorvallende, zalindefezaak
niet verder moeten werden getreden

,

als tot noch toe door UI. gefchied is,
" zullen UI. vooreerft niet als Kooplie-

den moeten dragen, en de Staats-zaa-

ken doorgaans , om tyd te winnen ,

na Batavia gerenvoyeerd werden, 'c

geene wy beide haare Majefteiten in

onfe mimve over defe als andere ge-
paneerde zaaken ten dcele wydloopig

" aanlchryven, en alfoo cffeét Ibrteerde

gaarne zagen , zal UI. uit de copye
der zclver ter hand gefteld, volkome-
lyk konen beoogen.

Onaangefien de Koning in 't lefèti

" onfcr miflïve, 't voorleden jaar aan

hem gedirigeerd , fcheen geen goed
genoegen over het wederei flchen van

'' de gcblevene Nederlanders in de Ri-
" vier van Poflïn , mitsgaders de aange-
" houden ammunitie van Oorlog te
" fcheppen, en op uw mondeling gc-
" daan verfoek geen antwoord wegens
" de gezegde ammunitie, maar dat de
" twee perfoonen hadden vrouwen ge-
" noomen , en uit haar vryen wil be-
'' geerden daar te blyven, 6cc. haddec
" bekomen, zoo zal UI. echter by ge-
*' Icgenheden van lydcn zyn Majefteit

Dl. " zelfs,
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zelfs , of \xc\ door 's Compagnies

vrienden doen aanfprecken , en in 't

vricndelyk vcrfocken , dat doch 'ge-

lieve ordrc te geven, voorn. Neaer-

landers en 'c verdere aangefTagene

UI. weder mag werden ter hand ge-

fteld, met vcrkiaaring, het maar aan

't gebod van zyn Majefleit dependeerd,

terwyl in zyn land en gebied zyn ont-

houdende, en zonder eenigtcgenfpre-

kcn van iemand UI. konncn toege-

zonden werden, des meer, weeien

niet hoe langer den Ed. Heer Gouver-

neur Generaal defen raakende zullen

contentement doen. OndertufTchen

dient niet verfuimt beide de fugitiven

door een expreffe, 't zy met brieven

ofmondclingaangedient, dat wel heb-

ben voor zig te zien , zoo in dit haar

moeiwilligopfet continueeren, en haar

buiten den dienil van de Compagnie on-

der fauveguarde van een Heiden ont-

houden, wat haar in tyd en wylc ftaat

te genaken, en wy niet zullen nalaa-

5 I 35

ten, zoo niet vrywillig, en dat voor

UI. vcr:rek van daar v/cderom tot u

verfchynen, door de een of de ander

middel in onfe handel te bekomen.

,, Den Opperkoopman Duykcrh in con-

fideratie gegeven , en hy geauthorifeerd

met den Raad te delibereren, om den
Koopman Hartfink aldaar met weinig
Capitaal te laaten overblyven, en te

doen onderfoeken , wat in den handel,

als andere zaaken , na 'c vertrek der
Schepen pafleerd, en ofdeZydeniet
tot civielder prys met kleene partyen,
als wanneer wy en de Portugeefen die

met gropte quantiteit aanflaan , zou
te bekomen welen, en zulxmeer, als

tot verbetering der Negotie geobfer-

vecrd , en bygebracht zou konnen wer-
den, &c. wat ons gevoelen is, om
iemand aldaar met eenig Capitaal over
teblyven, na wy uit het gepaflèerde
van derwaarts fien , hebben ten deele
na Batavia geoordeeld

, gelyk UI. me-
de daar over zyt fchryvende, en door
onfe gehoudene mondelinge commu-
nicatien genoegzaam bewult is; ech-
ter om de zcekcrheit des handels ten
reguarde hier voren aangeroerd , een-
maal te moogen bekomen , zou voor
tegenwoordig den Koopman //rtr/^«/è,

ot wel eenderbequaamftcOnderkoop-
liedcn by non emjiloy van alle de con-
tanten, met een weinig Capitaal over
te blyven , ordonneeren , doch niet

wectende, of meergemelde S'. Duy-
ker ^ terwyl wy verneemen met noch
een rcdclyk Capitaal , beftaande in

Quinams Goud , Zilver , en Koper
fener dcrw.aarts is vertrokken , wel

|

mocht ecnigc Compagnies dienaaren
|

daar hebben gclaaten, en aireede de

' „ preuve des geroerden handels onder- i^jg,
' „ vonden hebben , niet konnen met fun-

„ damcnt daar af Iprceken, mmr zullen

I

„ op de nader ordre van den Heer Gene-
raal , allbo het apparcnt is andermaal

„ befending 't aa n (taande faifoen vanBa-

„ tavia zal werden gedaan, of v/cl op
„ 'c goedvinden van de Ed. Heer Gou-
,, neur 'van der Burg , na de bekomen
„ advyfen van daar gedifferecrd laaten.

,, Het zal noodig, en ten dienft van
de generaale Compagnie vereifTchende

Zyn, dat UI. licentie van de Majeftcit,

om de Negotie te mogen cxerceeren,

hebben bekomen, of wel eer eender

„ bequaamfte Onderkooplieden een affi-

ftent en Tolk onder 't Tsjap en fau-35

„ veguarde des Konings , met een bc-

„ hoorlyke inftrudie, als 't voorleedcn

„ jaar gefchied is , na de Üad Senephay

,, commicteeren en vcrforgen, dat het

„ weven van ftoffen op haare aankomft

„ by der hand genomen, en dienvolgen-

„ de meerder Ituk-goederen , tot vcr-

„ grooting van zoo een profytgeeven-

„ den handel, geprocureerd werden, na

„ wy ons alhier laaten informeercn, en

„ de ervaring, tentydcdeJapanfchcNe-

„ gotianten met haare Jonken dat Ryk
„ te frequentceren plachten , ten voUea

„ leermeefter is, zal de quantiteit van

„ de llofïen, als Hockins, Bhaa , Su-

„ mongy, Chyo, en Pclings,uicgefegc

„ de Foras, die aldaar in de tyd uwer

„ Refidentie zouden konnen werden ge*-

„ weven, altyd met trefFelykeprofyten,

„ gelyk nu twee achtereenvolgende jaa-

„ ren ondervonden hebben, alhier ge-

„ beneficeerd, en aan de man geholpen

„ werden; waarom geen quantiteit in

„defen UI. zullen prcfcribeeren , maar
„zoo veel contanten tot bekoming van
„meerder profyten, ten hoogften gere-

,,comnlandeerd laten j gelyk wy 't aan-

„ belleden van een goede party witte Pc-

„ lings op de lengte van een Japanfche

,, Rok van bloemen en werk, als'cmon-

„Iter UI. ter hand gellelt, waar af 7}
„ ftux tot een preuve door UI. ons zyn

„toegebracht, kollende aldaar tayil a,

„4 fchuitgeld, en hier v/cder rayil(S,7,

„ I. gerendeerd hebben. Zno zal mede

„ voor al vereifTchen onderlcit het wc-

„ ven van fwarte Fluwcelen , onder de

„Chinecfen aldaar, gelyk wy bevinden

„ volgens de bekomen monllers genoeg-

„faam zal konnen in 'ctverkgefttldwer-

„den, alfoo wy uit Tayouan , volgens

„de advyfen aldaar , vermits een dracht

„ by de Grooten van China geworden is,

„ en met meenigte na de Koninglyke flad

„ Paccan gevoerd wierden, geenofwei-

„nig te verwachten hebben, en hier

„ voor tegenwoordig meer als voor de-

„fen getrokken en gev.ild zyn, gelyk

35 by



VAN TONKIN.
KÏj8. "by de verkoop van de Tayouanfe, ko-

y "ftende 4 en f Ra. tot tayil if , en de

"Tonkinfe van tayil 3. yfchuitgeld, ta-

"yil 13 zyn verkocht, ten deelen afge-
" meten kan werden, doch zullen wel
"dienen op zoodanigen lengte van pool

"en zwarte verw, alsdeChineerche,die

"de onfe in Tayouan tot f en 6 Ra. in-

"koopen, 7.00 'c piafticabel is, aanbe-

•'ileed te werden , zullen na advenant
" meerder profyten geven , en om de
" Chineeien gevoeglyker tot het weven
" van gefegde Fluweelen te mogen on-

"derrichten, zal het noodig zyn Hart-

"fifik f a 6 fluks goede dito's tot een mon-
"fter uit Tayouan mede neeme, dcpro-

"cure van goede quantiteit Caneel, al

"waar het totpikols, en meer, of het

"geviel in 't aanftaande van Batavia een

"party van 't Vaderland wierd geeifcht,
" bly tt UI. gerecommandeerd

, gelyk me-
"de ten hoogften in 't verfetten vanuwe
" wegvoerende Capitaal in goede rouwe
" Zyde tot een civiele prys , zoo veel

"doenlyk zynde, 't welk op uw alrcede

"bekomen ervaring en geprefteerden

"dienll , volkomelyk zullen verlaaten ,

"en gewenfchre efflften, ten voordeele

"van onfe Heeren Principaalen, in het

"aanftaande verwachten. Ondertuflchen
" moet men niet tolereren , dat om gee-
" nerhande motivcn onder een bepaalden

"handel gebracht werden, veelmin,in-

"dien 't voorkomelyk is, datdeontrou-
" we Japanders u als taallicden bygevoegt
"werden, en met 's Compagnies midde-
" len fpeelen , maar de minfte gemeen-
" fchap in den handel met dien beroiden
" hoop te hebben , zal de befte vriend-
" fchap bejegenen , en geen occafie van
" misnoegen geven , zal dienvolgende den
'' Tolk Strik , zoo in Tayouan verfchee-

"nen, die fich de jonglte Voyagic vol-

"gens UI. rapport wel gequeten heeft

,

"wederom derwaarts dienen gebruikt te

" werden.

"Het zou wel konnen gefchieden , dat

"de Ed. Heer Gouverneur van der Burg
' goed vond

, gelyk ons advys daar ge-

"heel toe is dragende, dat een der hier

"blyvende Fluiten in 't verzeilen na Ba-

"tavia, de bocht van Tonkin aandeede,

"en aan de Viflchers of Konings-Eilan-

"den ter Rheedc quam, om de Tonkin

-

" fe ad vyfen , hoe aldaar van den Koning,
" Prins , en andere Grooten zult be|e-

"gcnt Zyn, de apparcntien van 200 een

"groot Capitaal te verfetten, wat quan-
" titeit Zyde verhoopt werd , en vorder
"doen der Portugeefen, onfe Vyanden,
" mitsgaders met wat Vaartuigen en car-

"galoenen aldaar geland zyn, ni't laatft

"van February, of 't begin van Maart,
"van daar aan de Ed, Heer Gouverneur
"Generaal over te brengen ,

gelyk wy

^9
"niet twyfïelen by non parefle van den 155?.
" Opperkoopman Dnyker in Tonkin (dat
"den goeden Godc anders geve) offtaac
"zulx vaftelyk te gefchieden, waarom
*' tegen voorn, tyd een exprefle met uwe
"Brieven en verdere befcheiden negende
"komft van 't Schip, aan gefegde Eilan-
"den zal dienen te verbeyden, of wel,
"zoo zulx de tyd kon lyden, endenood-
"wendigheit van zaaken vereifchte, op
" de bekomen tyding van zynarrivemenc
" zelf in perfoon een keer na derwaarts
"te doen, om de vrienden des te beter
"en grondiger te konnen onderrichten.
"W y blyven ondertuflchen gerefolvcerd
"'t Fluit-fchip Brockoord zoo tydig zy-
" ne depefches te geven , als zal konnen
" gefchieden , en de voorgeftelde Voya-
"gie gevoeglyk konnen gewonnen wer-
"den.

"Om eenmaal de volkomen ontdek-
"king van de Tonkinfe Bocht re beko-
" men , werd den Raad gecommandeerd
"'t geene by de onfen niet bevaren ea
" ondervonden is, als van de Rivier RocK-
"bo, tot de Rivier Arquaron en deflelfs

"fpruiten, alwaar het Noordclyker, en
" 't geenc noch vereifcht , bevaaren te

"werden, by geUgenhcit door den Op-
" perftuurman Frans ViJJcher , of wel een
"ander bequaam perfoon, te doen on-
"derfoeken, en nevens het alreedc ont-
"* dekte pertinent inde Kaart te leggen.

„De Koopman Karel Hartfink blyve

„ verdacht met lief in Tonkin, gcarri-

„ veerd , niet alleen onder de Portugee-

,, fen , onfe Vyanden , maar onder de

,, InVvoonders, als mede dedaarrefidee-

,, rende Japanders te divulgeeren , en

,, ruchtbaar te maaken, hoe de Kapi-

,> tein Moor Don Sjuan dit jaar tot de

,, Reis na Jedo , en reverentie voor de

„ Keiferlyke Majefteit te doen , gecom-
„ mitteerd, zoo wanneer geprepareerd

„ en vaardig v/as de reife aan te nemen,

„ gelyk geraeenlyk ö a 7 dagen na 'c

„ vertrek der Galliotten gefchied, wer-
}, de door een exprefle uit 't Hof ge-

„ mandeerd in Nangafacki, by denKa-

„ pitein Nioox Don trancifcoCaliello Blan-

,, co in haare Detentie plaats tot nader

„ ordre, gelyk noch doet, te blyven,

„ en na men zegt, en affirmaiive ten

„ Hove fuftineerd het gefchapen ftaat j

„ toekomende jaar de Portugeefen dea

„ handel en irafycq op Japan zal ont-

„ zegt, en geen langer intrance gedoogt,

„ maar geheel verboden werden i doch

„ by de Majefteic en 't Hof hier over

,

„ als 'c ftuk van Arima en Amakfa, fi-

,, nalyk noch niet gedecerneerd.

„ Dit faifoen hebben de Portugeefen

„op haare aangebrachte Koopmanlchap-

,, pen in Nangafacki meeradvancealshec

„ voorleden jaar genoten, en daarenbo-

D 3
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J638. 3»"*vsn ftyf^opduifentrayilfapansfchuit-

lïlver op Bodcmcry gencgocieerd , en

dicnvo'gende niet de twee geweiene

Galliottcn b\'na vyt millioeüen Gouds
j, na Macauw gH'oerd , zulx wel zou

konnen g.beu ren , dit laifoen met

g oocer (Japitaal tot opkoop van rou-

„ wc Zyde, en g:weven itoffen, der-

„ waaits zullen v.ynverfcheenen, en UI.

alzoo in den handel meerder , als 't

voorleden jaar, hinderlyk weien, de

Zyde tot hoogcprysopjaigen, en llci-

„ gerendoen, dat met het verletten van

't genomen Capitaal , 't zy dan by
een fchaarfe Zyde-teek, ot 't parel-

'icercn van eenige meer vreemde

daar voor tegenwoor-

dig hier niet konnen verneemen, dan

aheen zeker kleen Jonkjen met 5 a

4000 tayils derwaarts (taan te vertrek-

ken, zoodanige profycen , als wel met
inkoop van Chmeelche Goederen niet

„ Zoude te erlangen wezen, zullen UI.

„ dan als 't voorleden jaar hebben ge-

,) ordonneerd, met het vcrfetten fuper-

„ federen, en weer na Tr.youan voe-

„ ren; doch ftaat het contrarie uit te

„ vallen, en eerder contanten , al Zyde
en Huk- Goederen, waaraf de bevin-

ding nu twee achter een volgende jaa-

ren een volkomen preuve heeft gege-

ven , zullen komen te manquecrcn,

„ zulx zyndc, en 't Schip met de ge-

„ procureerde Koopmanlchappen zyn

,, volle lading niet bekomende
,

gelyk

3, wy calcL'lcercn van ja, •werdS^.jtJart-

„ /ink en den Raad in confideratic gc-

„ geven te ondergaan, of niet van eeni-

ge der principaallleCapado's, dan wel

Kooplieden , daar woonachtig, een

party rouwe Zyde op bodemery of

matigen intrelt, )a met betaaling tot

Avat hooger prys zou te bekomen we-
zen, en zulx konnende gefchieden

,

geauthorifeerd het profytclyklte voor

de Compagnie daar by uit te werken,
en een prcuvc af te doen nemen, des

neen , zal de wanlading met Sycouw
of grof- wei k van rouwe Zyde dienen

gefuppleerd, ofby manquement van

dien Tayouan of de Pifcadorcs aange-

daan., gedenkende niet temintufTchen

de Zyde pajtkcn alle hoeken en winkels

vol te Itoppcn, alsdocnlyk zal wezen.

„ Wy bevinden uit 't gepafl'eerde en

„ voorgevallene in Tonkin, dat het aan-

tallen en veroveren van onzegemeene
Vyanden de Portugeefen, op de Ri-
vier des Konings een apparent nadeel

voor de Compagnie en haare dienaars

aldaar Haat na fich re willen flcepen,

„ ds uit de a£ticn van den Prins of jon-

gen Koning, klaar biykt, dat op de
j

aanklachteenvertooning vandePortu-

;5

5»

5>

)>

51

5)

)»

5»

)»

5»

>)

)>

»>

J5

5»

„ gcefen van haare Jonken en ander

)» Vaartuig meenden te volgen, en in 16 1^
,j ons g'iweld zochten te bekomen, UI. %
„ hadüen eemandccrd li dawnna't ver-

,) trek van voorn. Vaartuig \c blyvcn,

„ en zoo iets zonder wetenof kennis van
,1 zyn hoogheit op haar atienteeidcn

,

,) met de dood doen dreigen had, het

„ welk byzoodanigcnHeidenfcncn infï--

„ declcn hoop , eerder als men wel ooi-

,. neerd, in tyd en wylen in 't werk ge- ,

5, ftcid zou werden, en zaldienvolgcn-

„ de ter voornoemder plaars met bewy-
„ iing van eenige holliliteit, enaanran-

„ den van ohfe Vyanden voor al noch

„ toe dat door de een of de ander mid-

„ del meer aanficn'of voordcel in dat

„ Ryk zullen hebben verkregen , moe-
„ ten werden gefuperfedeerd, enachter-

„ wegen gelaatenj doch zullen Ul.bui-

5, ten voorfz. Rivier en Rheede , als

„ mede de vaart van Macauw en Japan,

zoo in 't gaan als kceien, by relcon-

tre eenige onler Vyanden Vaartuig, de

zelve zoeken te vermeelleren, en in

UI. geweld te bekomen , z-org dra-

gende van de zelve wel te verzceké-

rcn, mitsgaders haare goederen onder

behoorlyke inventaris , ter prefentie

en kennis der Scheeps- Raad te nemen

,

„ blyvende mede verdacht geen gevan-

,, genen hier in Japan, maar de zelve

j> in de Pi fcadores of Tayouan te bren-

)> gen , gelyk UI. mede ferieus gcre-

j, commandeerd werd in 't herwaard

„ komen, of in 't vaar- water van Ja-

j) pan, geen Chineefche Jonken aan te

j> haaien , of eenig volk over te laaten

j> gaan , op dat met klachten
,

gelyk

j> voor defen is gelchied, hier niet moe-

» jelyk gevallen werden.

» Tot befluit willen den Koopman
j> Kaïel Hartfnik en den Raad, die by
51 den zelven zal werden geconvoceerd ,

» dairinprefideeren, enbygelykeftem-

>, men na ufantie een dobble hebben ,

» mitsgaders beftaan uit zoodanige en

]i zoo veel perfoonen, als de noodwen-
}> digheit van zaaken zou mogen vereiP-'

•» Ichen, op 't ferieuft recommandeeren

„ goeden regelen difcipliricondcr 'tvolk

j> te houden , behoorlyke juftitie over

» de misdoenders, volgens dercglemen-

„ ten by de Ed. Heercn IVlajores daar

„ overgegeven, teadminiftrecren, mits-

gaders alle particuliere handeling we-

ren. Voorts te verforgen 't geen tot

nut en profyt van de generaale Com-
pagnie is vcreiflchende j waar toe wy
UE. den Zegen des Heeren, en be-

houden Reife, gefamentlyk Avillen

wenfchcn.

In '/ Comptoir Firando

defen 14 December A».

1618. Onderftond

NICOLAAS KOEKEBAKKER.
Ook
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Ook blykt ons uit defe Inftructie zeer

kkar, dat wy te dier tyd al een Op-
perhoofd , te weten , den Opperkoopman
ylbrabam Ducker in Quinam (die 'er Ao.

1(5} 7. al quam) hadden leggen, en dat

die onfen handel in dit Ryk toen mede
waar nam, die al mede zyne betrekking

totdefenTonkinfenen den Japanfcn han-

del had, alfoo wy in dcfe Ryken Waa-
ren moeften oploeken, die in Japan ge-

trokken waren.

Ook was toen het voornemen haarer

Edelhcden, om de Heer Hartfink voor-

eerft in Tonkin eenigen tyd te laaten, om
alles , den handel hier rakende , eens ter

degen na te fpeuren.

ï N. 31

Dicrhalven is hy hier eenige Jaarcn,

om onfe zaaken waar te neemen, geble-

ven. Doch men heeft dit Comptoir in

Quinam niet lang aangehouden, om dat

de winften te gering waren-, hoewel de

Koning naderhand menigmaal om de her-

ftelling van ons Comptoir daar verzocht
heeft. Echter zyn 'er Ao. 166f noch z

Jonken met goedferen van Batavia gezon-
den.

Wie hier in zyn plaats gekomen is, DeTon-

weete ik niet, maar zal nu vervolgens
pg^^o^^

aanwyfen, wie hier (zoo verre my dit den.

bekend is) van tyd toe tyd als Opper-
hoofden onfe zaaken waargenomen
hebben.

OPPERHOOFDEN van TONKIN.

Karcl Hartfink^ Koopman.
van Ac

ulntony van Broekhorjl , Opperkoopman.
Philip Schilkmans.

Ntcolaas de Voogd.

Henrik Baron.

L^onard Mom^ Onderkoopman.
David Verdonk.

Confiantyn Ranjl.

Kemelis Valkenier.

jilbert Brevink.

Lionard de Moy.

Jan Sibens.

Jacob va» Loo.

Bericht Uit eenige Japanfche Schriften blykt
vanGoe- my, dat de Heer van Broekhorfi den 4

door'de
September A°. 1647 uit Tonkin naJapan

Hr. van ^ct de Fluit den Zwarten Beer , aan

Broek- Zydc, Zyde Stuk-werken, Cancel, Car-
horftuit domon, &c. overfond ƒ }ff6j'8: 7: i

nalaflan ^" P^"" Hillegaarts Berg

,

gefonden aanfchuit-filver,Ry{l:,

Caneel,8cc. ƒ 801 li: 0:10
En verder beliepen de

fchenkagicn,mondkof-

tcn, extra dito onkof-

ten op de^ Koopman-
manfchappen , kruis-

onkoftcn , en van de

iwee Schepen, en de

Jonk Hoorn totTon-
kin toe bekolligc ƒ zi}67:io: f

En op die Voyagie aan

gewonnen noch ƒ 7P}f:ï7: ï

En liet de Heer vinBroek-

horft by ïyn vertrek

van daar aan ichulden,
by den Koning , en
Grootengemaakt,£tc.f f<5440: 6: 9

En was den Koning toen LeÉloua Touang
genaamd.

tot
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de Heer
Joan
Maatfui-

ker,&c.

,
kneH in wyiheit en voorzichtigheit weten te

regeeren , die aan alle Natiën veel geed

doen , daarom een ieder genegen is op Bata-

via te komen negotieeren ^ en die God wil ge-

ven een lang leven , veel geluk , en voor/poed

rn defe -wereld.

Vorders hebbe den Brief, nevens de fchen-

kagie , die UE. met bet Schip heeftge(enden,

met groote genegenheit ontfangen , en daar uit

tot leedivefen verfttan ,
'/ verongelukken van

een Schip , ivaar over zeer bedroeft ben ge-

-weeji, ja oftmy zelfhadaangegaan % luaar

uit UE. kond zien , dat myne genegenheit

meier tot UE.^ ah andere Negotianten, is

firekkende.

Verders hehbe uit den Brief gelefen, dat

weinig Salpeter op Batavia was , dierhalven

UE. niet veel heeft konnen fenden ; verfoeke

daarom met den naafien meerder quant itei

t

gelieft te zenden j ik zal de waarde van de

zelve in Zyde betaalen. Wdt axngaat de

fiukken en kogels , heeft UE.ook niet zoo veel

gefonden als wel geei/cht had, door dien UE.
zelf daarom benoodigt waart > doch alfoo

daar van niet veel verften zyt , verfoeke met

het eerfte Schip, dat na Tonkin vertrekt

,

dat UE. mynen eifch gelieft te voldten , ge-

lyk in defen Brief is gefield , als mede de T-

jere Jiukken , die UE. voor defen gejchreeven

bebti welke nu, alfoo van meening ben ten

Oorlog ie gaan , luel zouden te pas komen ;

waar mede dan zalerkennen , wanneer over-

winning heb , de E. Compagnie my geholpen

heeft, en zal des zelfs naame nu noch nim-

mermeer niet vergeten ; noch verfoek ik dat

my een goede Konftabel mag toegefonden wer-

den, om in Tonkin te woonen, waar aan zal
bemerken UE. goede genegenheit t'mywaarts

,

en zal my ook zeer aangenaam wefen, en

hem met een goede wooning voorfien > en ook

in goede bewaaring neemen.

Met dit Schip, dat na Batavia vertrekt,

hebbe niet anders te zenden aan UE. , tot

teeken van myn oprechte genegenheit envrind'

fchap , tujfchen Batavia en Tonkin , die zoo

lang duuren mag als Zon en Maan fchynfel

geven zal.

Nu verfoeke van UE. '« volgende :

4 Stux Metaale flukken van 6 pond kruit.

1 ooo pi. (pikol) Salpeter.

yoo pi. Zwavel.

4000 groote kogels.

f8000 gemeene kogels.

38000 kleine dito's.

ƒ ps. fwart Laken.

f ps. blaauwe dito.

10 ft. groote Barnfteene koraale ketens, als

voor defen hebbe geeifcht.

Een party gefchilderde kleedeti.

Een party witte dito's.

Een party groote flukken Barnjleen.

Een party Koper.

Een party Tin.

Spaanfè Realen, ah voor defen geeifcht heh-

BESCHRYVINGE
6 Vaten Lisbonfe Oly. \6ji.

Gefchreven in '/ 9 Jaar van myn Regee-

rin^ , den 1 7 van de 8 Maand.

Blief van.2ynEdclheit de H'.

Johan Maatfuyker , aan den
Koning van Tonkin.

JOhan Maatfuyker , Gouverneur Gene- En zjn

neraal en ae Ruadtn oan India, zanden Ed.ant-

defen B,iefaan An»mkoi:hi.m , Koningvan ^""g

Tonkin , tot vntndfthap , en vm t» *ètr««f« tt

gteven den on:fang van des Kontr.gi Brtef,

dte z,yn Majejteit met hit laatjie Schip , hier

aangekomen, aan den Gouverneur Gtneraal

gezjondtn heeft , waar aoor ver/taan hebben den

weijiand van u AJajtjlc tt , en van z.yn landen

,

dat ons tenaUerhoo^Jlen aunginaam is geweeji

,

en willen vertr uwen dat het lung duuren

mag. Noch hebi^m uit de z,eive Brief ver-

fiaan, dut UE. Hooghttt gaarne met een me-

nigte Salpeter was gedunt , daar toe vlyc

htbben aangewend, urn z.00 veel te z,enden

^

als tmmen mogelyk w.u g'rïi^eejï , alfoo wy
weeten , dat tot merkelyke dienft van het Ryk
ts firekkende , daarom hebbe met het lerfie

Schip z,oo veel gefonden , alt Vr gevoeglyk in

konde geladen werden ; maar met defe iwte

volgende bekomt UE. Majefleit, z,oo God de

Heere de z,elve behouden reife gelieve te ver-

kenen , de daar aan noch ombreekende qua^-

ttteit. Wat aangaat de Stukken en Kogels^

daar mede is V z,oodanig gelegen , dat 'er mtt

het eerfie Schip zoo veel Kogels gegat^n z,yn ,

als *er veorleeden jaar gefonden niyn , en met

defe Schepen zouden ook wel eenige gefonden

hebben , zoo dte hadden weten te bekomen ,

om dat het ons bekend is utt de Brieven van
uwe Majefleit^ dat defelve gefind is ten Oor-

log te gaan ; doch '/ ii ons niet mogelyk ge-

wtefl j evenwel zyn voornemens alle mogely-

ki vlyt aan te wenden , om noch meerder tt

bekomen in toekomende , en dan te zenden alles,

wat zullen hebben konnen by een brengen boven

onfe eigene noodige behoefte ; maar wat belangt

de Stukken Gejchut^ daar van zyn wy zoo

flecbt voorfien y datzelfs groot gebrek hebben,

te meer, dewyl wy groote gedachten hebben

van Oorlog , zoo dat ivy alle bedenkeljke

middelen aanwenden , om ons zelven daar

van na behooren te voorfien ; nochtans op dat

ntet zoude fchynen , als of eemge onwilltgheit

daar onder mogt fchuylen, zoo hebbe nochgg-

zonden twee fcboone Metaale Seiponders , die

verhuopen ten hoogflen aangenaam zullen

wefen. Het is ons befonder aangenaam ge-

weeft te verflaan , uit den Brief van u Ma-
yefieit , mitsgaders 't fchryven van onfe

Kapitein , met 600 ponden fwaarte Zy-

de wederom befchonken w:iren , daar uit

dat hoopefcheppen , dat onfe vnendfchap cp

een goede grond gevcfi zynde , zoo lang zal

duuren tth Zou en Maan baar fchynfel zul-

len



vanTONKIN. 33

l6jz fen geven. IVat aangaat de andere geeifcht

e

goederen y als Lak^mn^ Perpetuantn^ wit-

te gtforteerde Lywaeen., Liffabonfe Oly y de-

z,elve z.!(llen na ge-woonte ^ tot vergenoeging

van uwe Majeftett , met defe Schepen , over-

koomen^ z,oo veel met het eerjie Schips ruim-

te te zenden , nagelaten heeft moeten werderij

uitgefondert dat ait jaar zeer jober van La-

kenen zyn voorjïeny zoo dat u Majeftett daar

van ntet behoor lyk (zoo wy vreefen) zal kan-

nen voorfien werden , dat hel toekomendejaar

geerne zullen verbeteren, daarom verfbeke

,

dat ziilx niet ten quaade iverde geduidt

,

meerder om deftn te verlengtn niet hebbende
,

daarom eindigen met toetveiifching van alle

goeds en voorfpoed , aan u Majcjteit lang le-

ven , welftand zyner landen , en vermeerde-

ring der zelve, door een voorfpeedigen Oor-

log en Overwinning zyner Vyanden.

Om deje te vergefttfchappen , en onfegoede

gtnegenheit tot UE. Maje/leit te betoonen ,

maar niet om dat het van eenige waarde zy
,

zoo gaat hier nevens het naarvolgende , te

weten :

Z pf. Scharlaken,

I p^. Groen Laken.

1 p*. Zwart dito.

I pi. Blaauw dito.

f flux diverfe KronnraJJeh.

lo ditofyne Moerijfen.

I Groote Spiegel y met een Ebhenhotite Lyft

.

H^y verfoeken dat u Majefteit het met een

goede genegenheit gelitve te aanvaarden , en

de geringhen ten goede te nemen. lóji.

Batavia in V Kafteel , ady 24 July A".
iójz Onderftund de Gouverneur Gene-

raal, en was geteekend.

JOHAN MAATSUYKER.

A°. löpi wierd de Heer Sibens wel
over cenige befchadigde Pclings na Ba-

tavia opontboden ; doch hy quam 't jaar

daar aan, niet als Opperhoofd, maar als

Commiflaris hier weder, en na dien tyd

is hier de Koopman de Heer Jacob van

Loo , eerft met zyn tweeden N. Leenderd'

foon, en daar na met een ander, tot A".

1 700 gebleven.

Wat geweldenaryen defcn Heer (zoo

hy my zelf wel verhaald heeft) van tyd

tot tyd door defen Koning aangedaan

zyn , is niet wel op te noemen. Zelf is

hy in perfoon ook verfcheide maaien ge-

vangen gezet, als *c gefchcnk haarer E-

delheden , na 's Komngs gedachten , te

gering, of niet na zyn zin was.

Eindelyk is zyn E. , dit niet langer

konncndc harden, volgens ordre haarer

Edelheden van A°. 1690 ,; den 8 Fe-

bruary A". 1700 met het Jachtje de

Caeuw , met zyn tweede , Cornelis de

Flines, en met onze ganfchen omflag van

daar op Bata. gekomen , na welken tyd wy
op dit Ryk niet gehandclt hebben.

Sibens

Com-
miiTaris

hier.

Dit
Comp-
toii Ao.
i7ooop-
gebro-

keo.

VAN DEN

GODSDIENST
1 N

Van den
Gods-
<(i«ift in

Tonkin.

TONKIN.
W

De Hei.

dcDfdte.

'At den Godsdienft, in 't Ko-
ningryk van Tonkin betreft,

daar zyn 'er maar twee, te

weten de Heidenfche en de Roomfche,
die hier van gebruik, of noch zyn, of

geweell zyn.

DeHEIDENSCHE GODSDIENST
hier.

De oudftc en de rechte Godsdienft der

Tonkinders is de Heideniche, enzyzyn,
gelyk de Chinecfen , en andere volkeren

daar om ftrecks, Afgoden-dienaars.

Zy ftcllen wel vaft , dat 'er een Op-
pern^achtig Welen is, dat alles beftierd,

en op alle de daadcn en bcdryvcn der

menfchrn let, en die hen ook hier na,

III. Deel.

zoo na de Ziele (die zjfcals onfterfFelyk

aanmerken) als na den lichaame of Itraf-

fen, of beloonen zalj maar het begrip,

't geen zy 'er af hebben, is zeer flecht

<

gelyk zy dat zeer klaar in d« verfchei-

den wylén van hen te verbeelden , doen

blyken.

Ook ftellcn zy vaft, dat zy hem juift

zoo neerftig niet behoeven te dienen, al-

foohy dog volkomen goed is, en aan alle

goed doecj maar de Duivel is hen een

groot Vyand, van den welken zy vaft

ftcllen , dat hen alles quaads gedaan werd,

dien zy derhalven door veel Offerhanden

trachten te verfoenen.

De Afgoden, die zy aanbidden, heb-

ben zeer wanftalligc gedaanten , zom-

mige na dcfc en gene mcnfchcn , wel

E eet
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Roomfc.

eer als groote helden by hen bekend , an-

dere weer dcfeengene Wnngedrochten,

of gcvaarlyke dieren ^Verbeeldende, ge-

lyk men de zelve in menigte in hunne

Afgods-huilen en Tempels verneemd.

Tot defcn dienlt hunner Afgoden heb-

ben zy een groot getal Priellers, die in

dienlt, kleednig, ficc. niet veel van die

der Chinecfcnverfchillen, gelykookvecl

zaakcn, hunnen Gods- en Otfcrdienft ra-

kende , daar mede ten grooten dcelen

over een komen.

Zy hebben ook juift geen vaftc en ge-

fcttc lydcn, om hunnen Godsdienft waar

te nemen, maar dragen daar zorg voor,

na dat hen dcfe of geene byfondcrc noo-

den drukken, als wanneer hen de Pric-

fters de oflFerhande, welke zy in dat ge-

val te doen hebben , en welke in hunne

handen komen moet , voorfchryven , waar

in wel 't vcornaamftc van hunnen Gods-

dienit beftaat, van den welken zy ook,

zoo lang 't hen wel gaat, geen wei k ter

wereld ,
gelyk zy ook geen uitzonde-

ring van dagen maken, dan alleen, dat

zy twee groote Fceft-tyden hebben,
• van welke 't eerftc op hun Nieuwe-jaar,

of wel op de cerfte nieuwe Maan van

hun Nicuwejaar , na het midden van

January ; en het tweede ontrent het be-

gin van Juny, na dat zy in Mcy hunnen

Oegft in de fchuuren verfamclt hebben

,

begint, op welk eerde Feeft zy wel een

week of twee aan een mooi gekleed , en

zeer vrolyk zyn, brengende dan, en ook

op 't volgende,Feeft, al hunnen tyd met

defe en geene fpeelen door.

De ROOMSE GODSDIENST hier.

Schoon de Roomfche Godsdienft hier

van weinig belang, en 'er nu byna niet

meer bekend is, moeten wy 'er echter

van fcggen, 't geen wy daar van wee-

tcn.

Uit den Brief van de Heer Henrik Ba-

ron ^ aan den Heer Buihfchop op Batavia

A° . I ö6 j blykt ()ps , dat Jlexander de Rho-

des, een Jcfuit van Arignon, hier A°.

\6i6 allcrecrft gekomen is , om op de

wyfc der Roomsgcfindcn hunne Lecrc

hier voort te zetten, dat al cenigejaaren

aan een ingang by dcfen Inlander gehad,

hoewel die dat op geen anderen grond

aangenomen hecf^ dantnet diehoopc , dat

hen die nieuwe Godsdienft gelukkiger

dan de Heidcnfche maken zoude ; maar

toen zy befpcurd hebben , dat zy mecft

arm waren, en arm bleven, en dat hen
zelf ook meer plagen , dan wel bevorens,

overquamen , hebben de Tonkindcrs hen
2cdert A". lóöj niet alleen beginnen te

vervolgen i maar den Koning heeft alle

de Jeluiten,en de verdere Chnftenen, die

't mcc hen houden , den if September

des gemclden jaars openbaar doen aanfeg-

gcn , dat zy uit zyn Ryk zouden hebben
te vertrekken, dat daar op ook gevolge

is, zonder dat men hen zedcrc hier weer
de uUerminlte toegang gegeven heeft.

Dit heeft echter niet belet , dat "er

ondcrtuirchen in ftike dele en geene

Priefters gekomen zyn , onder welke Ikh
mede herwaards vervoerd hebben Domi-
nicus Fuciti^ een Napolitaan , en Ema-
nuel Ferteira, die hier tot A". 1684 den
ip Oélober gebleven, enden i} Decem-
ber des gemtlden jaars, meteen Hollands

Schip op Batavia gekomen zyn.

De eerftc was ontrent ;o jaarcn in In-

dien, en lóhiergeweeft, en wel 10 au
jaarcn daar, dat hy by dag niet dorftte

voorlchyn komen, en fich dan in een

Vaartuig ophield, befockende 's nachts

de Chriftcnen, om zyn dienft te dccn.

Ook had hy 'er alhier 8000 gedoopt.

Hy was na Roomen ontboden, om fich

te verantwoorden j doch zeydeecrftovCT

Siam nog eens na Macao te fullcn gaan, om
daar de ordre van zyn Overfte ÖCc. af te

haaien. En zulke zyn 'er waarfchynelyk

meer geweeft , Ichoon die my onbekend

zyn.

Derhalvcn zyn 'er hier en daar noch

wel cenige van die Chriftencn in 't ver-

borgen gebleven i maar indien dit uit-

quam , zouden zy met de dood geftrafc

werden , waarom hier nu geen andere,

dan de Hcidenfche Godsdienft, bekend is.

Fan den GODSDIENST van

COETSJIENTSJINA.

Wat den Godsdienft van dievanCoc- Vandea

tsjicntsjina betreft, die vcrfchild in den G"ds-

grond niet van die der Tonkindcrs , of „„coe-
de Heidenfche, gelyk zy ook even de

zelve foort van Tempels , Priefters, Fcc-

ftcn , Plechtigheden , en H. dagen hebben.

Maar buiten defe is ook eenigc jaaren

herwaards de Roomfche Godsdienft daar

ingevoerd, hoewel dit meeft in der ftil-

te, en juift zoo openbaar niet fchyndie

gcfchieden.

Ten tydc dat onfc Schipbreukelingen

van 't Schip den Arion hier quamcn

,

vonden zy hier cenige Franfche en ande-

re Priefters, onder welke my defe met

naame vooikomcn: Pierre de Heute^Paw

lui Sennemont
y

(te Foe aan 't Hoé) Fran-

cifcus Godefroy ,
(teTfeun) AntoniodeVai

Corellas^ f te Fayfoe) Pierre de Fleury^

(de vyfde Franfche Priefter, die hier quara)

Nicolaai Tokntinus , Pater .jinthonio (die

fich te Foe aan 't Hof meeft onthield)

en Pttcr Emantiel.

Door den yver defcr Priefters zyn daar

(zoo zy voorgeven , en ook den on-

fen gcblceken is) al zeer veel Chriftcnen

op hunne maniere gemaakt, die ook
ai

tsjicntsji-

na.
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al vry neeiftig ter Mifle komen , en hun-

nen Godsdicnft zeer yverig v/aarnemen.

Ook hebben verfcheide vandcfe Chri-

ftcnen groote bewyzen van hefde aan de

onfen gegeven, met|hen te fpyfen en te

trooften in hun ongeval , waar toe die

braavc Paters de Heute en Godefrey voor-

al het hunne gedaan , en eindelyk gemaakt
hebben , dat zy , van allen verlaaten , en

van het hunne beroofd , noch zoo veel

geld bequamen , als zy van nooden had-

den, om uit dit boos Roofneft in Siam
te geraken , om die penningen daar aan

zeker Franfch Biflchop weder te geven.

Ook was hier te Niaroe een Biflchop,

Maryn Labbt^ en in 't dorp Daing noch
ceii FrancifcHS Ie Bruge genaamd , door

\velker yver, met die van hunne mede-
fendelingen, dat ganfch land door in die

korte jaarcn reeds zoo veel Chrillenen

gemaakt waren , dat in 't Landfchap Cjam
alleen wel 40 Kerken en loooo Chrille-

nen, en in 't Landfchap Hoe, daarnaaft

aan gelegen, wel 80 Kerken , en wel
20000 Chrillenen gevonden wierden. In

voorigc tyden ontrent A°. iö8o,of wel
eer, zyn hier Dominicus Fuciti en Erna-

nuel Ferreira mede gewcelt , en de ccr-

jftc wel 8 jaar; in welken tydhy wel 4*&oo

jy
perfoonen gedoopt had.

Wat reden nu de Koning heeft, om
dit in zyn land te dulden, is ons onbe-
kent } hoewel ik geloove» dathyditniec
doet, zonder daar uit groote voordeden
en nuttigheit te trekken , bchalven dac
hy ook nu en dan wel van dcfe Pric-
llers (waar onder men zeer bequaa-
me mannen vind ) tot het waarnec-
men van Gefantfchappen , en tot hcc
verrichten van gewichtige zaaken in an-
dere Ryken, gebruikt, gelyk hy , eeni-
gen tyd geleeden. Pater Antonio 200 na
Batavia gefonden heeft.

Maar;, omrechtuitdeborlltefprckeft,
ikgeloove,dat hetmetdenChriftenGods-
dienll daar even eens is , gelyk op veel an-
dere plaatfen , daar fich defe en gene Prie-
fters hebben uedergefet , en daar zy wel
veel moeite aangewend ; maar zeer weinig
gevorderd hebben, alloo 't den Inlan-
der weinig ter harten ging, of ook wei-
nig ingang hebben kan, om dat hen de
zaaken niet in den grond , en alleen maar in
haarc buiten- ichors Voorgefteld werden

,

om welke reden zy'er ook al zoo licht weer
afltappcn,als zy zulken Godsdienft aange-
nomen hebben. Zoo dat die moeite en
koftc verloren is.

E t BÊ-
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VAn otifen Handel in Cambodia. Grenfen van d'tt Ryk, De Hoofd/lad Cambodia
in Prent 'verbeeld. Regeering van dit Land. Dood des jongen Konings A" . 16^0.

De Koningin Thimeda. De Zoon des ouden Konings als zyn vervanger verklaard.

Dood des oude» e»jo»genKomngsA°.tó<:^z. Omjïandig verbaal, 's Landsloden., en

verdere Overheden. De Koning doet zyn oudjien Broeder en anderen dooden. Stou-

ten eijch van zyn Geheimfchryver, dien hl ook van kant helpt. Elendige dood der

twee geborgene Prinflen. En hoe V met V jongfte Prinsje git^. De Koning iverd

Mohhammedaans, om zeker op den Throon te blyven.

Van on-

fen Han-
del in

Cambo-
dia.

Grenren
van dit

Kyk.

N A dat wy van Tonkin , als

zeer gioote betrekking toe

den Handel van Japan ge-

had hebbende, laatft gelproo-

ken hebben , konnen wy niet nalaaten

ook iets van dien, die wy eenige jaarcn

in 't Koningrykvan CAMBODiA dre-

ven, te zeggen, alfoo die voornamelyk
mede op den Japanfchen Handel gcfien

heeft, hoewel wy daar niet zeer veel van
zullen voor te (lellen hebben.

Het werd vanzommigcCamboya,van
andere Cambodia, en ook wel Cambo-
dja of Camboetsja gcnaamt , gelyk ik

meteen Malcy ts Traétaat , daar van han-

delende, zou konnen toonen.

Dit Koningryk grcnft allcrnaaft aan

dat van Coetsjientsjina, waar aan men
ook wil dat het al zedert A°. 1715 zou
cynsbaar geworden zyn, en 't geen door
een groote rey van gebergten , die van 't

N. W. na 't Z. O. loopcn, van een ge-

fcheiden is.

Het legt wat bezuiden die Rivier van

Coetsjientsjina, tuflchen welke Rivier,
en 't Koningryk van Siam, ook zoo een
rift bergen even eens geftrckt legt, of
anders fiet men 't pas benoorden den Golf
van Siam; die 't ook in 't W. gelyk het

in 't O. al mede de openbaare Zee heeft j

of anders ftcld men ook wel, dat de kuil

van China of Tonkin in 't N., Pegu in

't W.,en 't Koningryk der Louwen in

•t O. legt, en daaraangrealt. Menkan
het net m de Kaart N". I. A.^ vooraan
dit Werk , fien j daar men alle die

naby gelegene Ryken ook zeer nee by
een heeft.

Het legt op 1 1 graaden benoorden den

Evenaar, en op de lengte van ii8 graa-

dcn en f minuten.
Hoc groot dit Ryk in zyn uitbreiding

zy, is my onbekend, vermits ons Valk
dit noit van binnen bereifd heeft , dan

dat zy eens gelcgenheit hiddcn, om ee-

nige bedienden in gefantfchap na 't Ko-
ningryk der Louwen te zenden , waar
van wy hier na brccder zullen Ipreckcn.

Het beft van allen is noch bskend de

Hoofdftad van dit Ryk, mede Cambo-
dia of Eeauwek genaamt, doch wel <Jo

mylen de Rivier Menon of Mccon op-

gclegen, welke wy N°. 3}. A in Prent

zeer cierlyk verbeelden.

Hoe men van Batavia djar na toe zyn
kours (leid, kan men uit dcfe volgende

Indruftie, A'. 11^41 door dcHeeien-yj»
Diemcn en van der Lyn geteekend , en

aaa

De
Hoofd-
fud
Carabo-,

dia in

Prent

verbeeld.
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aan de Opperhoofden van her Schip Ooft-
kapd meae gegeven , fien.

Injlru£i:e voor de Opperhoofden

lan 't Fluit- Schip Ooji-Ca-

pel , om te zeilen vzn dcfe

Rheede, na de Rivier •van

Cambüdia , en ivyders na

Tiiyouan.

i» TTL. werd by defcn geordonneerd

» v^' op morden vroeg, na gcdaane

5, monftering de voyagie aan te vangen»

3, en daur toe de cours van hier na de

i, ftraat van Palimbang te zetten, om
5, beoollen of heweften Lucipara te paf-

„ feeren, en zoo voorts in'tgefichtvan

j, Linga en Biniam aan de Oort-zyde te

j> loepen, wyders na de Eilanden Poelo

„ Pieffang, Poelo Timen, die gy moet
i, trachten te verkennen, om van daar

,, een vafte cours na Poelo Condore te

j, flellen, en alfoo de Rivier aan te zoe-

„ ken j by of ontrent de Rivier met lief

3, gekomen zynde , zullen UE. voor-

i, fichtig zyn, en wel doen uitfien, de

„ boot, om te diepen, voor afzenden,

3, en 't lood van gclyken binnen boord

*j geftadig laten gebruiken.

3j Om het open van de Rivier Baflak

j, wel te vatten , en niet in de Zandban-

), ken te geraaken , waar door uw Schip

}, en volk in perykel gebracht , en by

» gevolg de Compagnie zulk een fcha-

j, delyk ongeluk, alshaar (Godtbetcrd)

„ met het verlies van 't Schip Noord-
3, wyk A°. i<J}6 overgekomen is, on-

„ derworpen zou werden , 't welk UE.
5, ten hoogden aanbevolen blyft.

,, Zoo haaft Gyl. de Cambodiafc Ri-
>» vier hebt gevat , en daar binnen gcko-

j> men zyt , zal de Onderkoopman of
j> Boekhouder defcr Fluit fich terflond

» pcr Schep- Praeuw met onfc ne-

3> vensgaande brieven na by de Op-
3> perkooplieden Pieter van Regemortes

,

j> en Herman Broekmans vetvoegen^ om
j> van UI. aankomit rapport te doen ,

» ten einde zy niet alleen ordre Hellen

]> op het loflen van het inhebbendc car-

j» galoen voor dat Comptoir j maar ook
»» dadelyk afzenden , 't geen Vvy ordon-

)> neeren van daar na Tayouan te voeren,

» om 't zelve in der yl over te nccmen,
>> en daarmede, zoo haaft doenlyk , der-

3> Waarts te navigecren, waar toe ook
x> dienftig zal zyn, geroerde Rivier zoo

s> verre tracht op te komen, als 't mo-
)) gclyk werd, zonder onderiuflchcn het

„ lofltn en laden te verzuimen.

j, Wyrccommandseren en belaften Ui.'

)) dienvolgens tot fpoedige bevordering

„ van 't een en 't ander geen iever te

5, fpaaren, ten einde van daar na Japan

,> gebruikt werden moogt, waar toe u

^7 .

»ide Almogende zynen mildryken zc-

33 gen gelieve te verleenen.

3, Alle Spanjaarden , Portugeefen, en
3» andere Natiën , die zonder onfe paf-

j» fen vaaren, behalven die van Palim-
3> bang

, Jambi , Siam , Patani , Djo-
3, hor, en Cambodia, als na geen vy-

33 ands plaatfcn gaan, zult gy aantallen,

3) en in uw geweld , ficn te bekomen ,

3> haare goederen in een behoorlyke in-

3> ventaris overnecmen, enuvandeper-
,3 fooncn wel verfeckeren, infonderheic

„ ook in dicrvoegen fncdig uitfien na

„ Coetsjientfienfeen Mataramfe Vaartui-

„ gen, 't zy die van daar komen , of

„ daar na toe gaan. Voornamentlyk

„ moeten UE. letten, dat van onfe Vy-
,, anden (gelyk zy nu door 'tvoerenvan

„ onfe en andere Vlaggen pradifeeren)

„ niet misleid ofbedrogen werd. Wes-
„ halven niemand, dien maar bezeilen

„ kond , wat Vlagge of tteken de zelve

„ voeren, onbekend zult laaten vaaren,

„ maar voorfichtelyk vifiteeren , en

„ Vyanden bevindende, daar medehan-
„ delen, als vooren gefcgt is, mits dat

„ zulx gefchiedc zonder merkelyk vcr-

„ fuim van tyd, alfoo aan uwc fpoedige

,, verfchyning ter befchei^en plaatle de

„ Compagnie te veel gelegen is.

„ UE, gaan gemant met 40 koppen

,

„ en te dier behoefte geprovideerd van

„ alles voor li maanden. Maakt 't ee-

„ nc en 't ander ftrekke na bchooren.

„ Adminiftreerd Juftitie volgens den ge-

„ neraalcn Artykclbrief , en blyft wy-
,, ders Gode bevolen.

In '/ Kaftcel Batavia

defeni-^ May fi". 16^1.

Lager Jïond

ANTONIO VAN DIEMEN.

CORNELIS VANDER LYN.

Een groot cieraad der ftad is 's Ko- *|^*'^'*

nines Paleis, dat wel maar met een hou- „f^„
°°

te heming omlet, doch van binnen zoo

net gcbouwt , en daar ai het houtwerk

zoo Ichooirvcrnift en verguld is, dathec

'er alles van enkel goud fchynttezyn,

gelyk men daar ook zeer veel heerlyke

dingen van Goud en Zilver gemaakt üet.

Defe veftjng nu, fchoon van hout, is

hier en daar met zeer veel Chinees Gc-
fchut , ook met 24 Hollandfchc ftukken

Kanon verfterkt, die de Vorft nu en dan

van de Jachten Goa en Noordwyk ge-

kregen heeft. Ook zou men die ten eer-

ften,fommige op zeercierlykeblaauw-ge-

fchilderde, en andere op fwart-verlakte af-

fuyten leggen, alle zeer net van vviflersj

J
Ie-
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lepels , die wel Zilver fchynen te zyn

,

en verkenfteerten , die mede zeer blank ge-

houden werden, voorfien.

In de voorige tyden plachten defc Ko-
ningen te Baatsjong, ettelyke mylen en

dagen reifens hndwaart in gelegen , hun

Hof te houden, om dat zy daar dichter

by de landen, daar 't Goud valt, waren,

doch zedert de Koning der Louwen hen

nnöt den Oorlog dreigde , zyn zy de Ri-

vier af veel lager na de Zee-kant afge-

zakt.

Defe groote ftad nu werd door ver-

fcheide Volkeren , die op dit Ryk han-

delen, doch voornamelyk (buiten hunne

Ingefetenen ) door de Japanders, Portu-

gcefen , Coetsjientsjincefen , Malcycrs,

en meer andere Volkeren, bewoond, die

fich zelven daar meelt langs een zeer lan-

gen dyk neergeflagen hebben.

Zommige woonen daar altyd, andere

weer maar voor een korten tyd , om hun-

nen handel te dryven, en hunne Waaren
te vertieren.

Het is in fich zelven een fchoonvrugt-

baar la'nd, dat overvloed heeft vanRyll,

Slaven , Matten , Zyde,Rottingcn , Gom-
mclak, Wafch, Chineefche Yfere Pan-

nen , Kopere Bekkens , Rochevellen ,

peerden , Weinig Peper en Tin , Muf-
Cus, Rhinocer-hoorns, Benzoin , Har-

te vellen , Goud, O lifants-tanden, en

andere Waaren , 't zy daar , of wel in

de nabuurige landen vallende. Doch
het is meeft onbewoond, en 't heeft veel

Krceicen, Rivieren, ftilftaande en loo-

pende Waceren , alle de welke haaren

oorlpronk uit een binncn-Meir hebben,

dat zoo veel waters van fich geeft , dat

niet alleen de Japanfche Rivier, die ta-

melyk wyd is, maar ook de Matfiaanfe,

en de Rivier van Cambodia, fich krom-

mende om de Ooft , al haar waicr zeer

gemakkelyk konnen vcrfwelgen, gelyk

ook de zelve ontrent de maand Auguitus

voornamelyk wel 8, 9, ja li en meer voe-

ten hoog konnen zwellen , wanneer zy

niet alleen de boorden hier en daar,maar

zelf ook het geheel land alom blank zet-

ten.

Re^ec- Dit Land is niet altyd op een en de

ring van zelve wyfc bcfticrd. Dat het in oude
ditland. tyden zelfs onder de Chineefen geftaan

heeft , Zal ons uit de Brief van de Heer
Baron, onder de lloffc van China, hier

na blyken.

Ook heeft het ontrent A°. j6z6 noch
onder den Koning van Siam geftaan, van

welken zy naderhand weer afgevallen
,

en met Welken zy daarom ook doorgaans

in Oorlog zyn.

A". 162.1 wierden zy door den Koning
van Siam met z groote Legers , te wa-
ter en te land , doch te vergeefs , aange-

taft, alfoo hy , na lang ia de Rivier van

Cambodia gelegen , en die belegerd te

hebben, eindelyk opbrak, enelendigvaii

de Cambodiers gcllagen wierd , dat hy
wel menigmaal heeft trachten te wree-
ken, doch daar niets op gevolge is, niec

tegcnftaande onfe Heer Generaal hem
onlé hulp en Scheepen A°. 1654 ,"0^1^

aangeboden heeft ; daar van hy naderhand
alle hoope, door 't oprechten van óó«

Comptoir hier A°. 16 jf, verloor.

In de later tyden wil men dat zy vcr-

fcheidc overvallen van den Koning van

Coetsjientsjina geleden hebben, endoor
den zelven A°. 171 f overwonnen zyn.

Toen zy noch in den beften bloei wa-
ren, of ontrent A°. i63f, Waren hier wel

drie Koningen, die ook dit Koningiyk
in drie gelykc deelen op defe voorwaar-

den verdeeld hadden, dat de langft- le-

vende eindelyk alles befitten, en aan al-

leen Koning van dit geheel Ryk zyn
zoude; hoewel de oudfte van defe drie

Vorften toen echter in alle voorvallen

meeft geëerd, ontficn, en gehoorlaamc

wierd.

Onder den zelven, die beide de ande-

ren noch overleefde, was dit Ryk in veel

ruft, en in die tyden heeft on(è Maat-
fchappy het daar ook zeer wel gchaJ

;

hoewel de Portugeefen, die hier op zeer

ftcrk handelden , ons veel nadeel toe brag-

tcn
,

gelyk wy hier na breeder zullen

fien.

Zelfs had defe oude Koning in veel

voorvallen veel goedhcit voor ons over,

ons verfcheidedienften doende, waartoe
hy gcenfins verplicht was.

A". 1640 in de maand Juny fticrf de DoodKn ^ j j des(on-

^ ^ oning , over welken de oude
„jn^;,..

Koning Oom w.is> doch liet die jonge ningsAo.'

noch een ouder Broeder na , die nader- 1Ö40»

hand noch Koning geWorden is. By 't

fterven van dien jongen Vorft vcrlooren

wy zeer veel in veel opfichten, alfoo hy
ons overal, waar hy maar kon, zcerbc^

giinftigde.

HybleefaanonsioiiThayl, 8Maa$,
fchuldig, die de oude Koning aan deh

Oknea Calhom wel belaftte te doenbctaa-

len, doch door zynehaaftigedoodiszulx

belet, en op zyn tyd niet gevolge.

Defe oude Konme had ook een ou- ^il)^^
der Zufter, Nuppra Thwuda genaamd , Thime:
die daar na mede als Koninginne geëerd da.

is, envanwclkehaarEdelhcden A". \(\yy

zeer veel werk gemaakt, gdyk zy in dac

jaar ook met de Fluiten Brotkoord en
Ooft-Kappel in 't byfondcr aan haar Ma-
jefteit (chreven , en hecrlykc gefchenkcn

haar toefonden, 't geen zy wel meeft ge-

daan hebben, om door haarevoorfpraak,

ontrent zekere party Zyde , hen dooree-
nige moorddadige Chineelën ontvreemr,

wat beter te rechte te raaken , alfoo zy

toen niet alleen een groot deel in de be-

ftie

i
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ilieting van dit Ryk had, maar niet lang

"er na ook als rcgecrende Koningin aan-

geftcld wierd.

Na dat nu de voornoemde Koning A°.

1640 overleden , en de oude Koning
nu aan de Kroon en 't volle bclHer

39

e-

raakt was, vond defe Vorlt goed, om
2yn ouditen Zoon, Nac Tommeretiat .^iXs

jongen Koning, en zyn Opvolger, tot

zeer groot genoegen van de Grooten en

minderen, te doen voorftcllen , vanden
welken, als te dier tyd een Prins van ir

jaaren, en van een zaclucn en vriendely-

ken imborft zyndc , men niet anders,

dan alles goeds, tegemoet zag, weshal-

ven ook ieder een aan den ouden Koning
ftict gefchenken , en gelukwenfchingen

daar over zyn genoegen quam betuigen,

onder welke ons Opperhoofd toen, de

Heer Joannes van der HagCy geen fins van
de minftcn was.

Dit was nu wel de gcmeene verwach-
ting van allen ; doch de tyd heeft het te-

gendeel geleerd , alloo 'er ontrent A°.

1641, of in dat jaar, een zeer onver-

wachte opiiand in 'c Ryk quam, waar

door de oude Koning , benevens zy-

nen Zoon , te gclyk van zyn Kroon en

leven , op een moorddadige wyfe , door den

Koning, die hem gevolgd is, beroofd

wierd i een ongeval, 't geen verdient,

dat Avy het wat omftandiger verhaalen.

De Vorft, die defc Konings - moord
ondernam , was mede van Koninglyken
bloede, gelyk ook zyn Vader en Broeder
dit Ryk beltierd hadden-, doch alfoo hy
ai vanjongs afaan ongemeen wild , woeft,

ftout , en een zeer groot geweldenaar te-

gen ieder een geweell was, waren de Ko-
ningen van dien tyd alvoorhcmbevrceft,
en dccden hun beft om 'er hem buiten te

.houden, gelyk daar door defe oude Ko-
ning, zyn Oom, aan de Kroon geko-

men, en waar by hy, volgens zyn voor-

geven, ook door den zelven in zyn regt

tot de Kroon verongclykt was.

Dit nu wendde hy ook ais een reden

voor, die hem al zedert een langen tyd

aangcfet had , om zyn flag waar te nec-

men, en om fich aan defcn zyncn Oom
te wrccken , voorgevende zyn Kroon,
ioo hy hcn> of iemand van de zynen,
in 't leven gelaten had , niet zeeker te

zyn,

Hoe quaadaardig hy uit fich zelven

was, waren echter noit zulke godloofc

aanflagen, om zyn Oom te vermoorden,

in zyne gedachten opgekomen j dog hy
had geheel andere wegen , om aan de
Kroon te geraakcn

,
gebaand ; maar de

eerfle aanleiding daar toe wierd hem door
een van zyn gctrouwfle flaven , een

Zwart , die vol geeft en ongemeen gaauw
van bevatting was, gegeven.

Defe gemerkt hebbende, dat de Gc-

j

heimfchryvcr van den Koning wel het g^^^;
I

grootlle bellier over alles had, enzoozy
''

hem op hun zyde konden krygen , alleen
in Haat was om dcfen verongelyktcn
Vorft, zynen Heer, aart de Kroon te
helpen

, bedagt een middel , hoedanig
fich van zyn gunft, tot het uitwcrkeli
van zynen toeleg, ten vollen te verfeke-
ren.

Daar op ging defc Zwart , uit zyn
Mcetters naam , by defen Gehcimfchry-
ver, en blies hem eerft veel quaad van
den Koning in 't oor, en prees hem daar
op zyn Meefter zeer aan, hem beloven-
de, dat zoo hy met zyn Meefter nader
over 't middel, om den ouden Vorft uic
de wereld , eo om zyn Meefter aan de
Kroon te helpen, fpreeken wilde, hy
hem als zyn mede- befticrder deel aan 'c

Ryk, en de helft daar van in handen ge-
ven zoude.

De verbittering, die hy reeds op dit Omftan^
in 't oor blaafcn tegen Zynen Vorft op- digver-

gevat had , dede wel zeer veel quaad ,
'*"'•

maar dit laatfte voor al noopte hem zeer
fterk om nieuwe maatregels te nemen,
alfoo hy daar op luft gekregen had, om
mede eens als Koning re heerfchen.
Daar op quam defe Geheimfchryver

by den jongen Vorft, en maakte mee
hem en met zyn fwartcn flaaf een over-
leg van de zaak, hoe men die aanleggen,
voorfigtig uitvoeren, en hem daar na
nevens defcn Prins deel in 't beftier des
Ryks geven zoude.

Men vond goed om den Koning, die
dagelyx tegen den avond gewoon was
met de Grooten, die dan by hem qua-
men, met de kaart te fpeelen, onder die

Tpel op zekere leus van achteren tedoor-
ftooten, gelyk dat ook in 't byzyn vad
defen Prins, hier toen mede gekomen j

en door defen Geheimfchryver, die den
Vorft een papier overleverde, 't geene
hy las, zeer behendig, maar ook op ze-
ker oogenblik gefchiedc, dat door beftel

van den Prins, en door defen fwart, die
'er mede by was , alle kccrfen en lichten

uitgeblaafcn wierden, waarop de ande-
re Grooten, niet wetende wat 'er te doen
was, ten ecrften de vlugt meenden te ne-

men, hoewel de mceften van hen mede
daar gedood wierden.

Ook waren 'er zekere lieden befteld

,

om op de gegeven Icufe niet alleen hec

Hof des Koning; maar ook alle de hui-

fcn der Grooten, die den Prins verdagt

waren, in brand te fteeken, zoorasmen
maar 't Hof in brand zou fien.

Dit baarde in den donkeren nacht niec

alleen een grooten fchrik onder allen j

maar 't was ook oorfaak , dat alle de

Grooten , die noch overbleevcn , de

vlucht namen; van welken zonimigen

fich na den Zoon des ouden Konings
('dien
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(dien Iiy tot xyn vervanger verklaard, en

•die fich na de Zee kant in de beneden-

landen met 6 a 700 man op de Olifants-

Jachc begeven had) om den zclven ken-

nis van zyns Vaders dood, en van zyn

nakend gevaar te geven.

Schoon de oude Koning nu dood was,

en al veel Grooten , die hem in zy-

nen toeleg hinderen konden , uit den

weg gcruimt waren, was hy echter het

fluk noch niet meefter, alloo de jonge

Vorft noch in 't leven was j doch um
fich ten ccrften ook van hem te ont-

flaan, zond hy 5 of 4000 van zyne befte

en getrouwfte troepen na de beneden

landen, daar zy dien Prins nog in zyne

Jacht (alfoo hy nergens van wift) be-

fig vonden , en ten eerften gelegenhcit

kregen om hem van kant te helpen.

Maar daar waren nog drie jonger

Zoonen van den ouden Vorft , van wel-

ke de een 6, de ander 12, en de oud

ftc 17 of 18 jaaren had, na welke men
wel fterk zoeken deedc •, dog alfoo de

Priefters die onder hunne befcherming
genomen hadden, en zy na een van hun-

ne Kerken (daar hen niemand uithaalen,

en waar aan ook defe geweldenaar, hoe

ftout hy ook was , niet komen dorft

)

gevlugt waren, moeft hy dit verder op
zyn beloop laten, agtcnde fich nu vaft

genoeg op den Throon geiét , als hy maar
Meefter van de Raaden des ouden Ko-
nings , die nog hier en daar fwierven,

werden kon, die raectcr tyd alle in zync

handen vielen, ^n meeft aan een elendig

einde geraakten.

Zommigen van h;n wierden gekruifigt,

anderen geempalcerd , lenigen wicrd het

vleeich van hun lichaam gefncden, en

hen gcbraaden zoo lang te eecen gege-

ven , tot 'er niet meer dan vel en been

aan was •, en zoo zy dan nog niet bcfwe-

ken, wierden zy door midden gefabeld.

Na dat hy nu de gevaarlyklten dus

verre meefter geworden was , ontbood

hy de Overheden van alle de Natiën ,

die fig hier mee der woon onthouden,

en dce hen allen den eed van getrou-

wigheit aan hemdoen, uitgenomen den

Tevinia, of 't Opperhoofd der Ma-
leyers, die niet komen wilde, om dat

hy nog aan des Konings dood twyfFel-

de , dog eer hy vcrfeckering daar van

kreeg, deed hem de nieuwe Koning ge-

vangen nemen, elendig (om anderen af

te fchrikken) ter dood brengen, en aan-

ftonds ccn ander in zyn plaats Itellen.

Ook
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1642.
I h Lands
Edelen,

en ver-

dere O

-

verhe-

den.

«ing
,

doet ook
zyn oud-
tten

Broeder
dooden.

Ook {lelde hy aanftonds veel nieuwe
Oknea's, zynde de eerde en naafleRyx-
Raadea aan den .Koning. Dek maken
als den Adel van hec Land, die door-

gaans
. op de groote Land-vergaderingen

verfchyncn , en fich door hunne be-

dienden een goude doos van Staat

(waar in verfcheide klecner goude doos-

kensmecCardamon, Caetsjoe, Pinang-

gereédfchap Sec. zyn) doen nadragen,
om daar door hun pragc , rang , en ver-

mogen aan re wyfcn : want uit hen wer-
den de ecrrte Landvoogden en Gouver-
neurs der buiten- Landen gemaakt.

Dus flelde hy ook andere Tonimnes
(welker bedienden hen met zulke filverc

doofen volgen) Tevinia's, en Nappra's,

(een foort van minder Overheden) aan,

gevende alle de voornaame ampten aan

geen anderen, dau die hy zeker wi ft voor
hem te zyn.

Hy nu nergens meer voor te fchroo-

men hebbende, had egter nog een ou-

der Broeder, dicnhy wel juill niet vrees-

de , alfoo hy van een goeden imborft

was i maar alfoo hy zeer van 't gemeen
volk gelieft, en hy in tegendeel zeer ge-

haat was van ieder, keurde hy beft ,de-

fcn zynen goeden Broeder in 't begin

van zyn Ryk deel in de Regeering te

geven, belovende aan hem dit zoodanig,

zoo lang zy leefden, te zullen vervol-

gen} dog dat hy dit geenfins meende, is

naderhand klaar genoeg uit andere ge-

volgen gcbleeken , alfoo hy , die gemeen-
fchap met 'er tyd moede werdende, fich

niet ontfag zynen onnoofelen Broeder te

befchuldigen , dat hy gefogt had met zyn
Gemalin Perkafe Satiry te boeleeren, dit

nader met een getuigenis van deflelfs

Broeder bcveftigende, waar op hy ook
kort daar na dien Broeder ftil uit de we-

reld hielp.

Dit vuil ftuk werd , zoo by de Groo-
ten, die zelfs zyn befte vrienden waren,
als by de gemeente, zeer qualyk opgeno-
men , zoo dat hy nu en dan voor quadc
aanflagen tegen hem bang begon te wer-
den j dog om dit weer eenigfins goed te

maken , lei hy alle de fchuld van zyn
Broeders dood op zyn Gemalins Broe-

der, van welken hytoenzeide, datniet

tyn Broeder, maar zyn Vrouws Broe-
der aan 't voornoemd ftuk fchuldig was,

alfoo hy zelfs gefogt had zyne Gemalin
tot overfpel te brengen , en ondertufichen
de fchuld aan zynen onnoofelen Broeder,
dien hy in zyn hert beklaagde, te ge-

ven , om 't welke dan weer te ftraffen

,

hy nu goed vond den zelven aanftonds

ter dood te verwyfen , om daar door,
waar 't mogclyk , de gemeente (die wel
beter wift) weer wat zand in de oogen
te werpen; hoewel men naderhand kUar-

in. Deel<

der ontdekt heeft, op wat Joo(ê gron- iS^z.

den hy dit ondernomen had.

Ondertuftchen daagde ook zyn Ge- Stomen

heimfchryver tegen hem op, dienhybe-
^ynG^e'-"

looft had nevens hem deel in de Regee-
ing ie geven

heim-
fchryver'.

Dien hy
mede
van kint

hdpt.

en die fich verbeelde

dat hy lich om geen andere reden van
zyn oudften Broeder ontflagen had, dan
om zyne belofte ontrent hem (gelykhem
die Iwart ook al verfcheide maaien wys
gemaakt had) zoo veel te beter te kon-
nen nakomen •, maar als hy nu van tyd

tot tyd vernam , dat 'er van die belofte

niets quam, en dat men hem zelfs niet

eens Oknea, en nog maar een Tonim-
ne , of Tevinia , maakte , begon hy
niet alleen tegen dien fwart , maar zelf

tegen den Koning z^er ftout tefpreeken,

in zoo verre, dat hy hem dreigen dorft,

zoo hy zyne belofte niet naquam , wel
middel te weten , om hem, dien hy tot

de Kroon geholpen had , nog veel ge-

makkelyker daar van te berooven.

De Koning , die zalken taal onge-

woon, en niet genegen was dit merr te

hooren, zond dien zelven avond eenig volk

op hem uit, dat hem, eer den dag aan-

quam , ftil van kant hielp.

Terwyl "er nu niets meer fcheen ove-

rig te zyn, dat hem in zyne zoo vaftgc-

ftelde regeering ontruften kon, daagde

'er eindelyk , een jaar na zyne ve.rhefiïng

tot de Kroon, een nieuwe fwarigheit op,

die by wel eenigfins gevreefd j dog zoo

ras nog niet te gemoed gefien had.

Het waren de jonge Princen Kinde-
ren, van den vorigen omgebragten Ko-
ning, die ondertuffchen een grooten aan-

hang van eenige duifenden, die hem be-

minden, gemaakt hebbende, voorgeno-

nomen hadden de dood van hunnen Va-
der en Broeder te wreeken ; dog de toe-

leg der twee oudften quam wat te vroeg

uit , 'waar door hun aanflag openbaar

wierd, en zy gevangen raakten.

Zy wierden eenieen tyd met hun ei- Elendipe
•'

1 f- t 1 ° ' • I dood der
gen vleefch, dat men met riemen uit hun j^^g „g.

lyffneed, en hen gebraadcn te eeten gaf, borgene

gefpyft , en eindelyk op een Pieflang- Princen.

boom leggende, dwars door midden ge-

kapt} dog hadden voor defe hunneelen-

dige dood nog de nieuwsgierigheit om
^

de Sabels , waar mede men hen doorkap-

penzou, te willen fien, om te beproe-

ven, of die, om dit te verrichten, ook

wel fcherp genoeg waren.

Ook zou hy zekerlyk zyn moorddadi-

ge handen aan den jongften Prins, nu

pas 7 jaaren oud , al mede geftagcn heb

En hoe 't

met het

jongftc

Prinsjc

ben} dog zyne Moeder, deernis metdit 'erder

kind hebbende , nam het in haare be-
^'°^'

fcherming, en voor haar kind aan, zon-

der dat ik wete,of zy 't altyd tegen zyne

lagen heeft weten te dekken.

\ Nu fcheen hy al zeker op zynen Throon
F te
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:(Ï41. te ficcen; maar zyn eigen gewifle, en 't

gcftadig hoewel Uil morren van 't ge-

meen üede hem vreefcn, dat 'er de een

of de ander ivd nog wel iets tegen hem
uitbci {ten moge.

Om dit nu voor te komen , en van

hen niet af te hangen, begon hyvaniyd

tot tvd met de Javaanen, en wei byfon-

dermctdenLandvoogdvanJapara,vriend-

fchap te maken , en fig met den zelven

oük zoo verre in te laten, dathy, om

1

fig by de Javaanen en Maleyers te aan- iCaz.
I
gcnamer te maken , Mohhammedaans De Ko-

j

wierd, en niecalleen veel viyheden aan "ing

beide die Natiën in zyn Ryk begon te ver- ^^^^^

j

kenen, maar ook haar tot zyn Lyfwagt te haminc-
nemen, zedert welken tyd , dezaakenirt daans.

1
dit Ryk een wonderlyken keer genomen
hebben, waar van onl'e Natie wel hec
fmertelykfte gevoelen gehad heeft

,
ge-

lyk ons uit het volgende Hoofdltuk, toe

ons leedwefen, nader blyken zal.

TWEEDE HOOFDSTUK.

DE voornaam/Ie Kooplieden hier. De Heer van Galen A". i6^y ons eerjle Hoofd
bier. Krygt A°. 1636 moeite met den Koning. Z)(? //^er Hagenaar A°. 1637

ah Gefant henuaarts gejonden. Zyn komft hier. Zyn ver/chyning , en bevindirig ten

Hove. Zj)'« GeTchenk. f^ergeefs Gehoor dej/elfs , e» van Galen z« £/»^f«ar/e. De
Heer van der Hagen A°. 1(537 hier Opperhoofd, 's Kon'wj^^ Meefthiit daar na

tegen ons. De Chineefen vermoorden A°. 1638 a 1639 eeriige Nederlanders, iiit

Tonkin gefonden. De Heer van der Hagen A. I640 overleden. Reije na '/ La).d

der Louwen door de Onfe gedaan. Jeremias de Waal , en een Bootsman ^oor<^/e Por-

tugcefen vermoord. Geringe Ilraffc daar over geoeffent. Abel Tafman neemt eea

Jonk met goederen der Portugeefen. Beweging daar over door de zelve gemaakt.

De Heer Rtgemortes^^*?/ A°. 1641 na Batavia. Komt A°. 1643 hier iveeralsGi:-

fant, en werd deerlyk met alle de zynen kort 'er aan vermoord. Brief t^tw r/e» Koning
•yaw Cambodia aan zyn Edelheit Maatiliyker A°. 167Z. Brief o»*»» <fe //(?«• Maat-
fuyker aan den Koning van Cambodia.

Devoor-
naamlle

Kooplie-

den hier.O Nder de Volkeren, die in en op
dit Ryk handel dreven, waren
de Japanders, Chineefen , Siam-

mers, Portugeefen, en Nederlanders wel

de voornaamlte.

De eerlle waren hier juill niet heel

ftcrk} maar-hadden fig met 80 huisge-

finnen , te gclyk uit Japan gebannen , hier

neder geftcldj en fig by den Koning,
die A°. 1637 regeerde, zeer aangenaam
weten te maken , met hem, teniyde dat

zyn oLidlle Zoon tegen hcmopftond, en

fich met geweld een weg tot de Kroon
baanen wilde, in allen deelen debehulp-
iaamc hand te bieden , en zedcrt heeft

hun Sjahbandaar ook zoo veel ingang by
dien Vorft gehad, dat men geen ander,

dan hem alleen, noodig bad, om dc za-

ken wel te doen gelukken , die men ge-

negen was aan dien Koning voor te ftcl-

Jcn.

In veel grooter getal waren hier de
Chipeefcn, die ook, volgens hunne ge-

woonte, de flad op en neder liepen, om
den voornaamften handel meeftcrte v/cr-

den , zomiyds de Waaren tot zulkcn

hoogen prys opjagende, dat 'er geen an-

dere na denken dorften. Zy dry ven hier

grooten handel , en van hier ook op Ja-
pan, Tonkin, Quinam, Siam,enmccr
andere Ryken.

Met wat Waaren hier gehandclt wierd,

hebben wy bevorens al aangewelen j dog
voornamelyk met ruwe Zyde , en ver-

fcheidene gewerkte ZydeftofFen, en mee
Harten- en andere Vellen, die zy naJa-
pan , en elders met groote winlten ver-

voerden.

De Siammers waren 'er wel niet veel j

dog handelden 'er fterk, alfoozy uithun
Land met een groote menigte van Kar-
ren en Wagens daar, en in 't Land der

Louwen quamen, om de Waaren, daar

vallende, na Siam te voeren.

Veel grooter handel noguns dreven
hier al van vry ouder tyden de Portu-
geefen, die, door hunne groote gefchen-
ken aan den Koning , en aan de Groo-
ten, fich al mede zeer aangenaam had-

den weten te maken , hoewel zy by alle

Koningen hier niet evenveel ingang ge-

vonden hebben.

Volgens hunnen gewoonen aard maak-

ten zy hun werk 'er af, om ons daar,

gelyk elders, als Zee-roovcrs met aller-

lei fwarte kouleuren af te malen , waar
mede zy by zommigc Vorltcn , door

groote gefchenkcn verblind , al veel in-

gang nu en dan gekregen hebben.

Wat nu de Nederlanders betreft, die

hebben hier mede een vall Comptoir ze-

dert A°. ii53f , en in 't ccrft maar een

ilfgte Bamboefe Logic gehad, hoewel
zy 'er naderb^nd een beter wooning be-

ko-
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komen hebden. Hier fchynd al voor die

tyd een Compioir gcwcelt tezyn, aJfoo

jk A". 1613 den zj Odober klaar Icfe,

dat de Heeren zeventienen bclalten, dic

te liclnenj dog A". 16 jf is 't cerfl regt

aangegaan.

De ecrfte, die onfen handel hier begon-
nen, en hier vaft gelegen heeft, was de
Opperkoopman Jan Uirkfuon van Galen

,

een man , die onfe zaakcn hier met zeer

veel yver waargenomen heeft , en door
den Óppcrlandvoogd de Heer vrt« Die-'

men eerft hsrwaards gefondcn is.

Hy wierd van de Koningin hier als

haren Zoon aangenomen, dac hier ook
een gewoonte, byna als in Tonkin, isj

dog waar by hy hier geen voordeel ter

wereld,, dan den blooten Eer- titel, hid.

Hy ftondby den Koning van di> n tyd
2ecr breed, cnhadfig, niet tcgenftaan-

de alle de (uorkeryen en lalteringcn der
Portugeelen , zoo aangenaam by dien

Vorlt wtien te maken, dat hem byna
niets, van 't gene hy verfogt

,
geweigerd

wierd. .. :
,

Hy lag hier met een Onderkoopman

,

die /yn tweede was, en verzamelde alle

zoodanige goederen, met welke hy oor-

deelde de on!cn in Japan dienll te zullen

doen, gtlyk 'crjaarlyx van daar verfchei-

de vScheeps-hdingen met Zyde , , Zyde
iloffen, Harten-, Buffelfs-, Roe he- vel-

len, en meerandere Waaren, derwaarts

vervoerd wierden , en waar door hy in

groote agting, zoo by de Koning en de
Grooten,als by zyne Oppergebicders,was,
te meer, dcwyl hy de zaaken zeer bey-
verdc , en als de nood het vereifchce,

rond uit de borlt fpreken , en fig <?oor

2yn Mccfters zaaken in de bres llcllen

dorft; dat hem in 't einde egter zeer qua-

lyk bekomen is.

Men zag dat A°. 1056 , wanneer haar

Edelheden het Schip Noordwyk gefon-

den, en 't jaar 'er aan met 't Schip de

Gallas Brieven aan den Koning ge-

ichieven hadden, waar in zy hem be-

kend maakten , dat zy toen ook 2 Yfere

ilukken Gefchut over zonden , die zy

hem toeftonden te moogen koopen, al-

foo zy v/iften, dat hy daar op zeer fterk

gefct was ji dogaangtzien't Schip Noord-
wyk ondertulfchcn daar op een groote

droogte, Padrcnpays genaamt, en in 't

inkomen der Rivier gelegen, door het

misloopen der Japanfche Rivier gebleven

was, en de Koning dertien ftukken Ge-
fchut, en füG pikol Koper, van ditjgeble-

ven Schip na fig genomen had, zonder

dit te willen weder geven, oordeelde de
Heer van Gak» beft, dit fchryven harer

Edelheden (die hier nog niet af wiftcn)

zoo ten cerften niet op te volgen, maar,

haar alvorens kennis hier af ic geven , om
hare nader ordrc daar op in ic vragcen.

43
De Koning ondcrtufTchen dit in hanr i(Ïj-.

Edelheden fchryvens zoo klaar vindende,

j

eifchie die twee ftukken wel zeer fors van
de Heer van G:i/en, waar op hy den Ko-
ning zoodanig antwoordde, aLhymeindc
voor dien tyd noodig te zynj dat egter
dien Vorft geen voldoening gaf.

A,., 1637 vonden haar Edelheden (en De Heer

in 't byfonder de Heer Lucalfoon^ toen ^^'^\

als Dircfteur Generaal het Oppergefag "^"^ ^°^'

voerende) goed, om in de maand iVlaart Gefant

den Opperkoopman diznWttx Hennk Ha- l*^''-

genaar ^ als Gefant aan den Koning, en
^^^^^'

als Commandeur over 4 Schepen, her-
waarts te zenden, om te fien, of men
de gcrefcn gefchillen niet zou konnenby
leggen.

Hy vertrok dan in dic hoedanigheic
mcrdeGalcas, Warmond, tVeftfaanen,
en Waterloolc Wervc den z6 dito , en

q jam den 1 1 May by een Portugees
Scheepje, ontrent de Rivier van Cam-
bodia, 't welk onfe gewapende Boots
niet v;einig met zyne B-iffen befchooc,
en hen ondertuflchen gedurig toeriep :

Vmica , viljacos , Boratios , Lutheranos

;

dat is: Kom hier^ gy fchurke^n^ gy dronk-

aartSy en gy Lutheraanen j met al welk
jLhelden zy niet beletten konden, dat de
onfe dit hun Vaartuig veroverden, waa^
uk zy 139 pakken Benzoin, 30 ftukken
Wafch, eenige Ylere Chinecfchc Pan-
nen, veel Kopere Bekkens, ecriigc on-
geopende Potten, en meer andere Waa-
ren gelicht hebben , latende nog veel

Ryft, Porcelyn, Koper, &c. in hec
zelve.

Ondertuftchen zond de Heer Gefant
den Onderkoopman Pietcr van Regemor'
leSy van Schoonhoven, meteen welbe-
mande Boot na boven, om aan den Heer
van Galen kennis van zyne Icomft te ge-
ven, die daar op egter den ly dito cerft

vertrok j dog de Heer van Galen hzd al

zorg gedragen , om zyn Ë. Ploris Janf-
foun , Schipper van de geblcvene Fluic

Noordwyk, toe te zenden, met laft,

om de Brieven harer Edelheden aan den
zelven over te geven, gelyk daar opge-
fchiedde.

Tien i5 dito quamcn Zy fnet de Sche-

pen in de Rivier Matfian, die in 't in-

komen nacuw is , en aan wederfyden

hooge bpomcn heeft , in wclkc zy door
de vloed en met een moye koelte fracyen

voortgang langs eenige klecne Eilanden

hadden , tot dat zy eindelyk de opening

van de Rivier Simmeding (waarin'tjaac

te voren 't Schip Oude water gckomeii

was) gewaar wierden , daar zy op 3^ va-

dem ten Anker raakten j dog naderhand

weder 't zeil gaande
,
quamcn zy , na

veel talmeryen, den 13 May by de Ja-

panfche Rivier , daar de zelve lïg veel

wyder, dan te voren

F z

vertoonde , cii

den
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en den '16 dito kregen zyden Heer v.m

CaUn zelfs :ian Boord, brengende nog p
killen mee geld , die hy uit het Jugt

Noordwyk geborgen had, op welken ryd

men den H^cr Gclant ook een omllandig

berigt van 'c blyvcn van dien bodem , en

van 's Konings onregtveerdigc handeling

gaf, om fïg . by zyne vcrfchyning voor

uien Vorft, daar na wat te fchikken.

Het liep cgter nog tot den 1 1 Juny
aan , eer dele Heer voor onfe Logic
hier ten Anker quani.

Den 14 dito wierden de Brieven voor
den jongen en ouden Koning aan ecnige

Grooten , ten dien einde afgctonden,

overgeleverd} dog men bevond, dat de

Opfchriftcn vcikcerd gelleld waren, dat

naderhand veranderd wicrd.

Den 16 dito 'kreeg zyn E. by fchry-

vens van den Heer van Galen bericht, dat

hy heden met de Brieven en gefchcnkcn
na boven trekken mocll, om door een
Nampra ter gehoor geleid te werden.
Zyn E., toen zeer onpaflciyk zyndc,

iogt dit wel eenige dagen ie veri'chui-

ven i dog daar was niet aan te doen , en
hy moeit, zoo goed als hykon, mede
optrekken.

Hy nam, tot zyn gevolg , 20 Mus-
quetticrs, en 1 Trompetters mede, liep

met zyn Vaartuig langs 't Japans, Por-

tugees, Chinees, Coetsjientsjinecs, en
Cambodifch Quanier, en lloeg, na li

myl varens, crn naeuwc fpruit vaneen
halve myl in , daar hy met de zynen aan

Land trad.

Hy vond daar een grooten Olifant zon-
der tanden, nevens 3 of 4 karren.

Des ouden en jongen Konings Brie-

ven wierden door een Nampra , onder een
Zonnefcherm, op den Olifant gedragen.

De karren wierden verdeeld. De eer-

fte, die eenigfins verguld was
, gebruikte

de Gc'ant, de tweede de Heer va» Ga-
len, de derde de Tonimne , en de vier-

de de Schipper, die met zyn E. mede
gegaan was, en de zelve wierden ieder

door 2. OlTcn, na 's Konings wyfe, ge-
trokken.

By 't Paleys gekomen zynde , traden

zy afi dog de Gefant was zoo fwak,dat
hy door den Heer van Galen , en den Schip-
per , by de hand geleid moefl: werden
tot by de Gehoor- zaal, daar hy op een
grooten Cambodifchcn lloel te /uiten ge-
let wierd.

Hy vond daar een fchoone lange Zaal

,

vol volk, zag daar een menigte Tonim-
nes met hunne filvcrc, en Okneas mee
hunne goude Pinang-doolen , en daar na
den Koning, die over een houtc leuning
voor over bukte, ontrent 2f treden ver-
der gewaar geworden zyndc , boog hy
lig zeer nederig en kag voor hem ne-
der.

Hy zig twee Peerden by den zclven, 1637.
of wat lager, ftaan, die mcc grasgevoe- Zyn Ge-

Jcid wierden } ook lagen 'er 2. roodclic- f^üenk.

kleeden, waar op deGefchcnken, door
hem mede gebragt, ^efLhikt waren, be-

llaande in 2. Haakfchuttcn , 10 Spaan-
fchc Roers , z Piltoolen , z Lemmers
tot Sluglwaardcn, dog hec verdere \vas

zeer net afgeperkt. ,

De Brief van zyn Edelheit wierd, in

een lap Chinees goud Laken gewonden,
en op een gouden Kop , in een verlak-

ten bak gclegc, met toewenlching van
alle heil en geluk over zyn perloon en
Regeering , en door een Tonimne aan een

Oknea, en door een Oknea aan den Vorft
overgegeven, die lalt gaf de zelve ten

eeritcn te vertolken, en dat de Gefant,
alfoo hy befpeurde dat hy zeer vermoeyd,
en niet wel was, inde Voor- zaal zyn ruil

kon gaan nemen, daar zy hem op een

geflikt bcddcken, en eenige kulTensneer

Icidcn, terwyl de Koning, by de Heer
van Galen littende, beloofde zeer goede
geneesmiddelen aan den Gcfmt , van

welken hy ten eerlten beter werden zou,

te zullen belbrgen.

By die gelcgenheit fprak de Koning
weer mcc den Heer van Galen over de z
Hukken Gtfchiic, hem in den Brief ha-

rer Edelheden belooft, ja zelfsbegonhy

ook den Heer Gefant 'er van te fprecken,

durvende van den zclven, in plaats vau

2, wel 4 Hukken verfoeken > maar de
Heer van Galen fneed dit zeer behendig
af, met aan den Koning (die in 't Ma-
leyts den Gefant aanfprak) te zeggen,
dat die Heer geen Maleyts vcrltondj

dog dit voldede den Koning niet alleen

niet , maar hy geraakte daar over verder

met den Heer v:in Galen in zeer harde

woorden , die hem tot antwoord gaf,
dat hy hem die Hukken noit geweigerd,
en alleen maar vcrfogt had, daarmede
zoo lang te wagten, tot dat de Gcfanc

zynen lalt zou afgelegt , en zyne zaaken
by den Koning verrigc hebben.

Het was zoo vorrc van daar, dat dit Vergeefs

den Koning ter neder zou zetten, dat gehoor

hy lig naderhand niet eens vcrwccrdigJe ''^j^^u
•

op cenig voorftel van den Heer Gclant ^3^ q^J
te antwoorden, en op de Heer v.in Ga- lenin

kn bleef hy zoo verlloord , dat hy hem ongeni-

naderhand niet meer onder zyn oogen ^*

heeft willen ficn, verbiedende uitdruk-

kclyk, dat hy oic meer ten Hove zou
komen, alfoo hy hem geen gehoor meer
verkenen wilde.

Dit bewoog dan haar Edelheden, by
de te rugkomlt van den Gefant ücnde,
hoc flegt daar alles dit jaar uitgevallen

was, om de Heer van Galen op zyn vcr-

foek van daar te ligten
,
gelyk hy ook

Ao. 1Ö57 door den Commandeur Krook

van daar gevoerd , en de Heer Oppcr-
koop-
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koopman 'Johanms van der Hagen in zyn
plaats als Opperhoofd gcfteld is.

Ook gaven haar Edelheden aan den
zeiven lalt, om den Koning noic meer
over die 1 3 ftukken , of over de foo pikol

Koper, aan te fpreeken.

Zoo ras de Koning bcfpeurde , dac

hy niet meer daar over aangefprookcn

wicrd, was al zyne verboigendheicover,

ja 't was zoo verre van daar, dat hy ons

nieuw Opperhoofd eenigfins qualyk be-

jegenen zoude , dat hy hem , en ons , in te-

gendeel allen dienft dede.

Ook gaf hy een groot bewys diar af,

wanneer hy fig in'c Proces , door de Por-

tugeefen cegcn onsj over 't nemen van

hun voornoemt Scheepjen BalTak, in de
Rivier vari Cambodia, door z van onfe

Boots, volkomen op onfczyde verklaar-

de, en dat tot ons voordeel uitwees.

Ook leende defe oude Koning A°.iö 58

den y April 3000 thayl, ofi)00ogl.,aan
de E. Maatlchappy uit vriendfchap, dac

aan zyn Majefteit A". iö'40 met een ge-

icheuic vari 100 thayl J^^pans fchuit-lil-

vcr, en nog een fluk Gefchut, om onfe

dankbaarheit te toonen, weder gegeven
wierd ; hoewel hy anders , zoo hy toen

g^ldgierig geweelt was , nog wel 600
thaylen van dar geld had konnen trek-

ken.

A°. 1^40 verlooren wy ongemeen veel

by 'c ovcrlyden van den jongen Koning,
die een 2,cer goed Voril, en ons in allen

deelen gunitig was, gelyk hymettcrtyd
over de zliak der Chineefche Moorde-
naars van ons volk, zoo hy dac verder

beleeft had , ook fckerlyk betoond zou
hebben , hoewel de zelve naderhand een

geheel andere keer nam.
De Heer Karel Hartftnk had Ao. i6j8

11639 een Chinees Jonk met eenige Zy-

de in Tonkin bcvragc, en 18 Nederlan-

ders 'er by gevoegd , om daar mede na

Japan te Itcvenen ; dog de Chineefen, een

belluic genomen hebbende om die Hol-

liinders, zoo ras zy in Zee zouden geko-

men zyn , te vermoorden , en de lading

met nialkanderen te deelen, Helden dit

ook in 't werk, en benamen hen allen 'c

Icv^en, voornemens zynde om na China,

of na 't Eiland Kelang, in de plaats van

na Japan, te vertrekken.

Na dac zy nu den buit te zamcn ge-

deeld , en de voornaamile van hen een

Wankan (ccn klcener Chinees Vaartuig)

gekogc had, geraakten de zelve met ee-

uige van defe baaien Zydc , door een

wonderlyke fchikking Gods , en tegen

hunne gedagten, in Cambodia, alwaar

men onder de goederen , die zy daar vcr-

kogtcn, debriefkcns, die lot defe Ton-
kinle lading behoorden, en zelfook fom-

migc llofFen vond , nog met het bloed

deicr Nederlanders bcfpat, w^i" op de

onfen veel grond kregen , om defe Chi-
neefen te doen vatten , en hen in proces
te betrekken.

Men wees ons alle de ZyJe wel in 'c

ecrft toe, met belofte van ook die moord-
dadige fchelmen te zullen llrafi'cn j maar
alfoo de jonge Koning ondcrtuifchen

quam te ilerven, vonden die fchelmen

(waarfchynelyk door gefchenken) mid-
del om te ontvlugten, hoewel wy 'er na-

derhand nog een, door toedoen van den
ouden Konmg, bekomen , en hem na

Batavia gcfonüen hebben, daar hy Ge-
rabraakt is. >

Ook hebben wy van die ganfche lading

maar 6f picol weder gekregen, daar men
anders, ware de jonge Koning in 't Ie--

ven gebleven, zekerlyk ook al die ande-

re fchelmen, en ook veel meer Zydc, in

handen gekregen zou hebben.

Die proces nu in 't jaar 1640 voorge-

vallen, en de Heer van der Hagen gene-

gen zynde, om van hier na 't Vaderland

ie vertrekken , fchreef om zync verlof-

fïng na Batavia, en de tweede perfoon,

de Opperkoopman Regemortes , vertrok

toen mede derwaards, om by haar Edel-

heden te verfoeken , dat hy in van der

Hagens plaats hier Opperhoofd werden
mogt, zullende ondcrtuflchen de On-
derkoopman , Gerard van Wuflhof , hier

het ampc van tweede in zyn plaats waar-
nemen.
Tcrwyl Regemortes na Batavia was,

ftierf de Heer van der Hagen in de maand
July 1640 aan ccn heetc koorts, die hem
in r4 uuren , tegen aller gedagten, zeer

fchielyk wcgQeepte; na welken tyd den
E. Wuflhof de zaaken van dit Comptoir
tot de komft van het nieuw Opperhoofd
waarnam.
Den laatftcn September, vcrfcheenen

de Hecren Regemortes , en Herman Broek-

man hier als Opperkooplieden, en te ge-

lyk beiden als Opperhoofden, om den
handel en de zaaken der E. Maatfchappy
hier met zoo veel meer luiiler waar te

nemen, dat zeer wel quam , alfoo zy,

tot hunne verwondering den Heer van

der Hagen , dien zy vervangen zouden

,

overleden vonden.

Daar na heeft de Onderkoopman
IVuJihsfecn Reife van veel belang in Ju-

ly 1641 , nevens eenige andere, na het

Koningryk der Louwen ondernomen j

dog alfoo wy daar van hier na in 't by-

zonder fpreeken, zullen wy voor afmaar
voortgaan , om de zaaken , die tot de

ftofFe van Cambodia bchoorcn, te ver-

volgen.

Terwyl ons volk nu op dien togt was,

is 'er eeniggefchil in Cambodia, tuflchen

eenige Poriugecfen, en eenige Matroo-
fen van de Fluit de Sacyer, misgaders

eenige van cnfc Logic- gallen, gcrefen,
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1641. dat cindelyk in een hevig gevcgc veran-

derd is ,
gedurende het welke den Affillenc

Jeremias Jeremias de Wad in een pagger belet,

de Waal, ^^ Jqq^ Je Portugeelcn met cenige ver-
«•n een '-'
en,een

giftige pyUjcns om 't leven gebragt 1^41.
wierd } bchilvcn dat zy ook cenige Boots-

Matroolen Iwaar gewond hadden. man.rer:
" moord

door ds
Portu-

_geden.

Kort na dit voorval komt de Bootsman

van die Fluit, van alles onkundig zyn-

de, in 't quarticr der Portugecfen wan-

delen , daar hem door een Portugees zeer

inóorddadig 't hart afgcftekcn wierd ,

over welke twee fchenddaaden men de

Portugecfen by den Koning aanklaagde,

ten einde de fchuldigendaar overgcltraft

mogten werden.

Na dat hier over Rigtcrs gefield, en

die twee gevallen in al hare omftandig-

heden waar bevonden waren, wift men
geen middel om aan te wylen, wie de

regtc moordenaars van defe lieden wareni

dog om hier egter uit te raaken, velden

dcfe Rcgters het vonnis aldus , dat de

oudfte Portugees in 't huis, dzzr de IVaal

gedood was, zou ftervcn, of anders den

fchuldigcn moeten aanwyfen, gelyk hy

'ooic da:ir op ten eeriten valtgefet wierd.

Wegens den Bootsman zouden zy,

volgens 's lands wetten, joo thayl, en

een boet aan den Koning , betaalen. Waar
tegen de Opperhoofden inbragtcn, dat

ons bloed voor geen geld te koop was

,

en dat de dood van denBootsman door 3e
dood van zyncn moordenaar alleen te boe-

ten was, weshalvenzyverfogten, dat de

Koning dog niet geliefde toe te ftaan,

dat men dit met geld afkoopen Xou , al-

foo Zy dan dagelyks van de Portugecfen

zulke moorden af te wagten hadden.

OndertufTchen wiften de Portugecfen ^j.'^°

met hunne gcfchenken by den Koning, daar

en anderen, zoo veel uit te werken, dat over.

de ter dood gevonnifte Portugees los

gelaten , en met het betalen van ^ 00 ihay I

vry gekeurd wierd , waar mede ook de

zaak vanden Bootsman voor afgedaan ge-

houden, gelyk 'er aan ons in 't geheel

rtoo thayl voor die twee moordenaange-

boden wierd. En alfoo onfe Opperhoof-

den dit bloed- geld niet wilden aannemen,

belaftte zyn Majefteit dit gclJ in handen

van zynen Gehcimfchryver, Oknea Tire-

medoli te ileilen.

In dit zelve jaar verfcheencn de Por-

tugeefcn hier met een aanfïenlyk Car-

galocn van Zydc , en verlchcide Zydtf

Itoffcn , mee voornemen om die op den
naam

^mf
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KJ41. nantn van dcfe en gene Cambodifche

Kooplieden na Japan ce vervoeren, om
daar door te beletten, dat wy hen in Zee
niet aantaften , en ons aan hen wrceken
niogtcn.

Zy deden dit ock, gelyk zy diedanin
z Jonken geladen , en die in ftaat gebragt
hebben , om onder opfigt van een Chi-
nees, en een Sjahbandaar, na Japan te

zeilen ; dog alfoo zy vreesden , dat onfe
Fluit Ooltkippel , die met een lading
van Cambodifche Waarcn na Japan nu
'mede zeil- vaardig lag, hen waarnemen
moge, deden zy den Koning verfocken,
dat hy aan die Fluits Opperhoofden be-

liefde te doen verbieden , van hen in Zee
aan te taflen.

Onfe Opperhoofden deden den Ko-
ning, aanfeggen , dat de Overheden van
dien Bodem hunnen geheimen laft van
haar Edelhcdcn hadden, om alle Vyan-
den, die zy in Zee ontmoeten mogtcn,
aan te taftcn , weshalven het in 't ver-

mogen der Opperhoofden alhier niet

ltünd,om defenlafl van haar Edclheden te-

gen te fpreeken , waar na zy fig ook gecn-
fins gedragen zouden , weshalven de Heer
Regemortes by 't langer ophouden van dit

Schip, over alle fchade en verdere moe-
jelykheden, een zeer kragtige betuiging

dede, alfoo dit Schip zyn tyd van noo-
den had , om in Japan te kennen geraa-

kcn.

Abel De Schipperdefer Fluit, Jbdfafman,

neemt"
betuigende niet langer te mogen wagten,

eenjouk, 'i^P 5 ^^agen voor defe Jonken in Zee,
kruifte cenigen tyd op de zelve, krcegfc

beide eindelyk in 'toog j dog wierd maar
mceftcr van de cene, alfoo de andere hem
door de duillernis des avonds ontfnapte.

Hier over betrokken de Portugeefen

de onfen naderhand in regten j dog ter-

vvyl dit A°. 1641 voor den Rcgter dien-

de, wierd die grouwelyke moord van den
ouden Koning en zyn Zoon uitgevoerd.

Na dat fig die voornoemde gewel-
denaar nu vaft genoeg op den Throon
gefec had, wiften de Portugeefen door
groote gefchenken aan hem, en éenige

van zyne Vrouwen, het zoo verre te

brengen, dat de Koning niet alleen, over

't nemen en aantaften defer 2, Jonken ,

aan den Heer Generaal na Batavia (chreef,

maar hy ontbood ook den Heer Regemor-

/«byfig, eifchende vandenzelven, dat

hy alle die goederen, die wy in die Jon-

ken genomen hadden , aan de Portugee-

fen zoude hebben weder te geven. De
Heer Regemortes , daar ganfch niet toe

genegen, overlei die zaak rypelyk met
de zyncn, en vond goed een preuve te

nemen , ofmen door gefchenken zyn Ma-
jefteit niet zou konnen winnen , om ver-

andering ontrent dit vonnis te krygcn.

Dit gelukte, tegen verwagting , zeer

wel, zoo dat de Portugeefen, wanneer ,^4^
zy na onfe Logie quamcn , om dat ge- Bewe-'
veld Vonnis uit te voeren, lail kregen te ging daar

moeten vertrekken. °'''"-

Zy deden dit wel 5 doggingenmeteen
veel gtooter gcfchenk, dan hun vorige, *

na 't Paleis, beftaande in een gift van
öoo thayl, die hen belaft v/ierd daar in

zeker vertrek te laren , en tot een nader
tyd , alfoo de Koning na buiten gere-

den was, te wagten ; hoewel zy niet

lang daar na hun oogwit zoo veel te be-
ter bereikten.

xAangefien nu onfe zaaken hier hoe lan-

ger hoe meer na hun einde fcheenen té

hellen, en defc Koning nergens ordreop
fteide, maar in tegendeel den genen , die

hem 't meeftgaf, begunftigde, vond de
Heer Regemortes geraden , zelfs eens na De Heéc
Batavia te gaan, om haar Edelhedeneen Rtg»-"-

net verflag van on!c zaaken , en van 't '^"^

^

gedoencedesKonings,tegeven,enj voor lé^ih»
al, om fig zelvcn , alfoo hy donkere wol Batavia

ken komen zag , van dit Comptoir te

ontdaan.

Hy vertrok in de maand December des

jaars 1^42 van daar, by welke gokgeu-
heit ook de Onderkoopman IViijibüf um
zyne verlofling van hier verfoekcn dede

,

alloo zyn verband ten einde was.

Daar op quam de Fluit de Oranjeboom
in de maand May A". 1643 hier, met
welke de E. fVuftbof vcï\oiï, en met het

Cambodiich Cargafoen den 20 Juny
over Tayouan na Japan gefonden wierd.

De Heer Regemortes^ vour zyn vertrek

van hier verfchcide bewyicn van den
moorddadigen aard des Kunings ontrent

anderen belpcurd, en zelfs gevallen ge-

had hebbende, waar by hy voor zyn ei-

gen leven begon te vreelen , had daar

van, by zyn komft op Batavia zoo veel

opening aan haar Edclheden gegeven ,

dat hy verfogt van dit Comptoir onifla-

gen te zyn.

Alle de aanbiedingen van haar Edel- KomtA.

heden waren in 't cerft niet bcquaain, ^o-iB^^'y

, j .
T ' weer als

om hem te doen veranderen j maar wan- Gefant,

neer zy eindelyk voorftelden , hem als en werd

Geiant te zenden, met verioonini/, dat '^'^"'y!''

1 j- ,1 j 1 'net de
hy dien met aan t leven v.ou durven ko- jynen
men, liet hy fich findelyk weder bewe- ver-

gen, hoewel dat nicc zonder groote vree- müorJ:

Ie, die hem nog aliydbybleef, gefchic-

de.

Hy vertrok dan in die hoedanigheit

herwaarts, en quam 'er den 30 Septem-

ber deles jaars , met een fchoon Oorlogs

Den 27 November daar aan , verfogt

hy gehoor by den Koning te hebben, dat

hem wierd toegeftaan.

Hy ging dan op dit bekomen verlof,

met 12 oppaflers, en met een grooten

treyn van Kooplieden, Schippers, en

AfTi-
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1645. Affiflenten, die, om zyn aanfien te ver-

meerderen, alle ie peerd figverioonden,

na 'c Hof, alwaar hy zoo haall niet in een

breeder Itraat, ontrent de Markt geko-

men was, of zy wierden door een groot

getal Soldaaten des Konings omcingeld

,

en neder gefabeld.

Op dat zy nu ook verder mecfter van

ons ander volk in de Logie werden, en

die geen bericht van defe aangerechte

moord krygen mogten , hadden zy voor

af alle de wegen befet, behalven dat de

zelve wel 5 mylen van 's Konings Paleis

afgelegen was.

Zoo ras zy nu al het volk van dit Ge-
fantfchap dus van kant geholpen hadden,

zonden zy ook eenig volk na onfe Lo-
gie, om het daar verder fchoon , enfich

ook meefter van alle onfe goederen te

maken.
De Onderkoopman Bukkon , die in

het tweede huis der Logic was, dit ge-

fpuis zeer wild fiende aankomen, en voor

onraad bedugc, liep met een zak geld,

die hy van twee Japanders eerftevenont-

fangenhad, tenhuifeuit, hetwelkdoor
een van defe moordfugtigen gemerkt zyn-
de, wicrd hy ten eerilen van hem ageer

-

haald, en neder gehakt, welk droevig

lot ook al ons ander volk, dat nog inde

Logie was, en ook den Opperkoopman
Broekman , een Brenier van geboorte

,

troF

Daar op wierd de Logie van hcneerft

geplunderd , en daar na om verre ge-

haald, en of dat nog niet genoeg was,
200 hebben zy ook kort daar aan eerll

het fchoon Jacht Ryswyk, 5 mylen be-

neden de Logie, ontrent het dorp Fonom-
bing leggende, en daar na ook de Fluit de

Oranjeboom , die pas uic Japan geko-
men was, zeer behendig (alfoo zy als

vrienden
, gelyk wel meer gebeurde , daar

aan quamen) afgeloopen , en al 't volk , dat

zy maar in handen krygen konden , ver-

moord j dog in de 60 llux,die 't ont-

fwommen, en na 't Bofch gevlugt wa-
ren, werden naderhand , door den hon-

ger geperft zynde, gevangen bekomen,
welke de Koning toen als flaven onder

zyne Grooten verdeelde.

Een moord , die wel op lafl van den
Koning uitgevoerd, maar die vandeon-
fen voornamelyk den Portugeefen, als de

eerllc aanllokers hier toe, geweten is. '

Na dat nu ons volk (waar onder een

Wondheelcr , een Stuurman , en een

Timmerman was) dus drie jaaren in defe

elendige llaverny geweeft waren, heeft

defe Koning fich cindelyk over hen er-

barmd, en die genen, die van hen nog
leefden, niet alleen in vryheit gelteld

,

maar (dat te verwonderen was) hen ook
verlof gegeven, om met het Schip den
Oranjeboom na Batavia te vertrekken

,

166f

:

daar zy ook cindelyk, na lang omfwer-
ven, en na veel denden, alfoo die Fluit

zeer flegt gefteld was, door Gods zon-
derlinge goedheit aangekomen zyn.

Om nu echter ecnigen fchyn van hun
regt tot dit moorddadig bedryf te geven,
heeft men hier naderhand voorgewend,
dat dit gcfchied is, om dat eenen Broek'

man^ met de Fluit de Zacjer na Jr.pan

gefchikt, eenig filver uit de zelve gelige,

en dat door hulp van eenige Matroolen
in 't Bofch geborgen had. Een onnofele

reden, die ganfch niet klemde, en waar
over men hem kon gcftraft hebben,zonder

dat zoo veel andere onnoofelen daarom
zoo droevig hadden behoeven te lyden.

Na defen egter fchynen haar Edelhe- Ons

den weder bewogen te zvn, om hier op Coirp-

nieuw een]Gomptoir op teregten, alloo aoi^co
my uit de Malakfe papieren van A°. lój-y weer ai-

klaar gebleken is, dat zy het toen wc- gébrc

der van alles beroofd, en afgeloopen heb- ^^" '

^"

ben. wtc! ü;

Ook hebben wy A°. i66f hier weder geregc.

een Comptoir en Logie gehad, om de

iVIufcusenBenzoin,die hier uit het Land
der Louwen gebragt wierd} want fchoon
hier zeer veel andere Waaren vielen, die

kon men ook in andere nabuurige Ryken
krygen, daar wy reeds Comptoiren had-
den.

A", 1Ö67 hebben wy hier weder eea

groote ramp gehad, alloo al ons volk hier

weer door eenige baldadige Chinecfen

vermoord, en onfe Logie van alles be-

roofd is.

Men oordeelde in 't eerft , dat dit door
laft van den Koning weer gefchied was j

dog de felve heeft, om zyn onfchuld in

delen te vertoonen , defe moordenaars

voorbeeldclyk doen flraffen, met belof-

ten van de 3 Nederlanders, die hy nog
onder fig had , ten eerflen na Batavia te

zullen zenden , waar van wy 'er A». i ööp
al 2. in handen hadden.

Dat wy nu nog eenige jaaren na dien

tyd op dit Ryk gehandeld hebben, is ze-

ker, behalven dat men dit ook klaar aan

defe 2 volgende Brieven flen kan.

Brief des Konings van Cam-
bodia , aan zyn Edelheic

de Heer Maatfuyker , en

de Ed. Ed. Heeren Raa-

den van Nederlands India.

Briefvao

den Ko-
ning van

DEfm Brief komt uit een zuivere gene-

gentheit en oprecht gemoed^ met het

Johk vun Intsjeh Alang, henevens nog een 'camba

andere van Okiniak Lahum, zy luid als dia, aan

K V „ . /. ,
• • Maatini-

Defe Brtef komt mt een zuivere genegen- j-er Ao.
heit van Jang de Pcrtoehan , Kening van 1671.

Camboetsja^ aan den Gouverneur Generaal.,

en

.'«
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l6;Z. en Raailen van Indien^ die ingrootbeilzyn^

en ook onivinhaar ^ en die de Stad i Batavia

regeeren , die God wil geven een lang leven in

defe ivcreld.

Vorder nu dat de Gowverneur Generaalen

Raaden van Indien , htbben een Brief ge-

fchreeven met Inrsjehlbrahim, Gefantvan

Jang de Pertochan , die met eere hebben

on/fangen , en my ook aangenaam is geifeefl ,

'van wegen de wederfydfe 'uriendfchap ttijfchen

de twee plaatjèn , Cambcetsja , en Batavia ,

die ook voor altyd onverbrckelyk ivefen , en

zoo lang in/iand blyven zal, als de Zon en

Maan haarfchynjel zullen geven. *

Vurders na '/ zelve heeft Jang de Per-

tochan niet anders te zenden aan den Heer

Generaal en de Raaden van Indien , dan V
gene in de(en Briefgefchreven flaat ^ te we-

ten^ fo Cciti CabeJJ'a en witte Benzoin, en

iio Cati middelbare Benzoin^ nevens 6 pi-

kol Wafih.
Verfoeke den Generaal en Raaden ven In-

dien die in vrtendjchap geheven aan te rie-

men , alfoo 't van kleene waarde , en een

bloemken zonder reuk is.

Defe Brief was in 't Maleyts met een

Arabifche letter zeer cierlyk gefchrcvcn,

zeer kondig toegevouwen, en wierd in

een ftuk goud Laken gewonden, over-

gefonden, en zoo ook overgeleverd.

Briefvan zyn Edelhcit de H''.

Joan Maatfuyker , Gouver-
neur Generaal van Neder-
lands Indien , aan den Ko-
ning van Cambodia.

dia.

Brief van T^^ Gouverneur Generaal
.,

en de Raa-
de Heer 1 y den van Indien tot Batavia ^ doen met
Maatfui-

^^j^^j Brief den Koning van Cambodia, Jang

den Ko- dePcrtochan, groeten , tnhemioewenfchen

Ding van een lang leven met gefondheit en alle voor-
Cambo- Jpoed, die een menfih op defe aarde zoukon-

nen genieten , of wenfcben.

Voorts zoo laat den Gouverneur Generaal,

en de Raaden van Indien den Koning van
Cambodia

, Jang de Pcrtoehan , weten
,

* Defe leWe fpreekwyze byna , vinden wy Pf.

71:5. die daar in de zelve kragc van beteekenis van
altyd, of om een leer langen tyd te kennen te ge-
ren ,

gebiBiKt werd.

dat zy den Brief, die 't hem belieft heeft in 167 i,

het verleden Moeffon te fchryven , met de

Jonk van Intsjeh Sanam, Imvoonder defef

flad, vjel onifangen hebben, rievem de ge-

fchenken daar by gefonden , namentlyk fo

Cati Cabeffa en ^vitte Benzoin, en tfoCa'
ti middelbare dito , en 6 pikol Wafch > wel-

ke Brief en prefenten ons wonderlyk aange-

naam gcweefl zyn , alfoo wy daar uit gefen
hebben de opregte genegmheit van zyn Ma-
jefieit , den Koning van Cambodia , om in

vrede en vriendfcbap met den Gouverneur

Generaal en de Raaden van Indien ie leven

,

tot welvaren en voorfpoed van wederzyds on-

derdaanen, zoo van Cambodia, ah van 't

land van Batavia , die den Hemel wil qe-

ven , dat ze zoo lang duren mag , als de Zon

en Maan hare lichten aan de menfchen zullen

geven.

Voor 't jegenwoordige heeft de Gouver-

neur Generaal, en de Raaden van Indien

,

aanj^ni^ de Pertoehan, Koningvm Cam-

bodia , niet anders ten Ge/chenk te zenden ,

dan de onder/taande kleenigheden , die zyge-

dienfiig verfoeken , dat van hem mogen oni-

fangen werden, ds komende nit een goed en

oprecht hart , waar mede haar eere gefchie-

den zal. Het befiaat in

lo pK Caffa BengaU.

iS /. Bethillis.

In 't Kafteel Batavia

den ipJuny A". i 6jl.

JOAN MAATSUYKÈR.

En was defe Brief mede in 't Maleyts

gsfchreven.

Hoe lang wy hier nog hebben blyven

handelen , of wanneer dit Comptoir ,,

daar 't vet al mede van de ketel raakte,

opgebroken is, weet ik niet , dan dac

naderhand dit Ryk aan den Koning vaft

Siam cynsbaar geworden is ; en dit is 't

al, dat wy hier vanweten te zeggen ;wes-

halven wy het met de zaaken van Cam-
bodia zullen laten berullen , hebbende

alleen nog een woord van 't land der Lou-

wen te melden, dat wy in 't volgende

Hoofd ftuk zullen doen.

J(I. Dfei. DER-
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DERDE HOOFDSTUK.

VJn V Land der Louwen, en een togt der Onfen A". 1Ö41 derwaarts gedaan. Hoe

lang onfe Gefanc onder iveg iveg ivas op de/e gevaarlyke Rivier. Wai plaatfcn hy

al ontmoet , en met ivat hoedanigen llatie by ontfangen is. De Vorfl: en zyn treyn be~

fchrcven. Nevens het verdere toen voorgevallen. Zyn Gefchenken aan den Gefant

,

en zyn gevolg. De GeCchenkcn aan hem gezonden ^ en zyn verder verfock. DesGc-
fancs te rugreifè. ^iinmo kingen van den Gefant over dit Land. Waaren hierval'

lende, en getrokken. 's Koning^ inkomllcn. Rcgearing van dit Land. Hun
Nieuw-jaars-dag.

Van het

Land der

Louwen,
en eeu
Togt der

OnfeAo.
1641
der-

waards.

M'
En kan niet wel van 't Koning-

ryk Cambodia tprccken, zon-

der te gelyk het een of 't ander

van 't Koningryk der Louwen, dat ten

O. van Cambodia gelegen is, te melden,

alfoo dcfe volkeren , fchoon zy ieder een

byfonderen Koning hebben , al zeer fterk

gewoon zyn met malkanderen te hande-

len , bchalven dat 'er in dit land der Lou-

wen verfcheide dierbaare Waaren val-

len , die niet alleen in Japan , maar ook

elders, zeer getrokken zyn j hoewel zy

daar mede meell op Cambodia en Siam

handelen.

Uit dit Koningryk nu zyn A". 1641

in de maand Maart , de ecrftc maal ee-

nige voornaame Kooplieden , met het

Fluit- Schip Ooftkappel, van Cambodia

na Batavia vertrokken, om uit eigen be-

vinding te beter van onfe Natie, en van-

haar vermogen (daar de Portugeefen ge-

lladig met zulken verachting van fprec-

ken) te konnen oordeelen.

Zy waren zoo ras niet op Batavia vcr-

fcheenen, of haar Edelhcdenmaakcenin

allen deelcn hun werk 'er af, om clefe

mcnfchcn alle bedenkclyk genoegen te ge-

ven ,
gelyk zy hen ook al hunne Waa-

ren tot zulken prys afgekogt hebben, dat

zy betuigden , hier in een zeer groot

welgevallen te hebben, en genegen te

zyn om jaarlyx daar te verfchynen,waar

toe zy ook met veel ernft van haar Edel-

hcdcn verfocht en uitgenoodigt wier-

den.

Om dit werk echter noch wat meer

aan'^e binden, vonden haar Edelhcden

ook goed , om cenige van ons volk met
een Brief en cenige Gefchenkcu aan den

Koning der Louwen in Gelantfchap te

zenden, zoo om met den zelvcn in een

nader verbond te treden , als om daar in

't land zelfs eens van naby te cnderfoe-

ken, wat voordeden 'ervoor onfe Maat-
fchappy te doen waren, temeer , alfoo de-

fe en gene Moorenen anderen over Siam,
en door de Rivier van Tanaflery zeer

grooten handel met allerlei klceden daar

op drcevcn.

Ook wenfchten zy , by 't doen van zul-

ken tocht, ook wel wat nader kennMTe,

zoo van dat land zelfs , als van des zelfs

Regecringen fterkten, te hebben.

Om dit dan werkftellig te maken, or-

donneerden haar Exlelheden by een Brief

van den 14 May A°. 1Ö4I aan de Op-
perhoofden van Cambodia, dat een van

de Opperkooplieden, de Hecren Rege-

mortes of Broikman , of anders de On-
derkoopman Gerardvan IVuJihof .)

metee-
nige Affiftentcn derwaarts met haren

Brief en Gcfchenk aan dien Vorft zou-

den gefonden werden; waar op men hier

nader goedgevonden heelT, om den E.

van IVufthof als Hoofd van dit Gefant-

fantfchap den i July aan te ftellen , en

hem de Afllftcnten PVillem de Goper en

Huybert van Likhorfl., benevens noch een

Wondheeler , 2 Nederlandfe jongens,

en een To\k Intsjeh Lanang., eenMaleyer

van Patani , toe te voegen , den zelven

tot een proeve maar een kleen Cargq-

foentje van verfcheide gecouleurde Lakc-

nen, eenige fyne Cattoene klceden, en

een kasje met Esmaraudc Ringen, teza-

men ƒ Ó601 -8-10 wcerdig, mede ge-

vende.

Daar op nu is de Gefant van TVufthof ^^"^'"^

den zo July van Cambodia na Winkjan, cefant

de Hoofdltad van 't Louwen land, daar ondet

de Koning zyn Hof houd, met eenige *'"?

pracuwen vertrokken langs een Rivier,

die zomtyds zeer breed, en zomtyds we-

der vry eng, en ook zeer klippig was,

behalven dat zy in de zelve ook hier en

daar afgryslyke Watervallen ontmoet

hebben , die hen nu en dan noodfaakten ,

al hunne Waaren uit de Praeuwcn te

nemen, en die op en af te dragen.

Dcfe Rivier , doorgaans de Louwfc
Rivier genaamd, komtvandcboven-lan-

dcn van Pegu , verdeelcnde fich na het

Koningryk der Louwen in 't O., enten

deelen na 't Z,, en Itort by Cambodia,

na dat zy wel 500 mylcn verre geloopcn

heeft , in Zee. Ook knmen de Pegua-

nen hier dagelyx met hunne Robynen

,

en andere Edel gcftecnten, handelen.

Over



vanCAMBODÏA. Jï

Wat
plaatfen

hy al

ootmoet

1541. Over dcfe reifê was de Gcfant vm
irttjlhof z maanden en 3 weken befig,

«-er hy tot Winkjan, dac zfo mylen de
Rivier op Icgr , met de zynen quam.
Hy ontmoette onder weg dan eens een

vlek , dan eens een dorp , die na 's lands

wyfe ook al leJelyk wel bebouwd MMrcn,
waar onder men hier en daar ook al een
Iteenen huis of Tempel zag.

De naamen der dorpen zyn defe : Loim,
Gockelok, Looim, Simpoc , 't groot

vlek Sombok , Sombabocr , Baatsjong

(dat wel Z2 dag reifcn landwaart in, oF
de Rivier op , van Cambodia legt , en daar

ook de Koningen van Cambodia voor

fojaarcnhun Hofplegen te houden)Nam-
noy (daar veel goud valt, en voor by 'c

welke, noch ecnige dag-reifen men de
grens- paal tulTchen Cambodia en der Lou-
wen land ontmoet) BalTak , Ocmum,
Nacwein, 't vlek Samtana, Beenmoek,
Saymoen, Tapanom , en Lochan (dac

een Had van groote als Schoonhoven is,

en daar fich een onder-Koning, ofLand-

voogd van den Koningvan Cambodia ont-

houd) Huyfoen (daar veel fchoone Zyde
kleeden vallen} iVleunkok (een groote

Koopplaats, toe welke alle de Louwfc
Koopmanfchappcn toevloejen) en meer
andere plaatfen, die wy voorbygaan.

Men ontmoet hier en daar ook fwaar

gebergte , en ook eenige Eilanden , de

Eilanden van Saxenham genaamd.
Na dat 2.y nu in 't begin van Novem-

ber te Winkjan aangeland waren , wier-

den (volgens 's lands wyfe hier) de Brie-

ven, door zyn Edclheit aan den Koning
gefonden , ccrft naeukeurig nagelefen,

om te fien of zy wel gehoorlyk opge-
fteld waren } al 't welke zeer wel bevon-

den zyiidc, werden zy den 5 dito meteen
zeer groote rtat ie in

3
groote Praeuwcn in-

gehaaldjin elk van wel^ wel 40 Scheppers,

nevens een Vorll des Öands , om des Ge-
reraals Brief te meer eere aan te doen,

die ook in de grootfte Praeuw , onder

een vergulden hemel over een goude Doe-
lang of bak , waar achter de Hollanders,

laien, geplaatffc was.

Dus ichepten zy byna noch een dag,

eer zy 's avonds in een Logement , door de

Koning voor hen bereid, quamen, al-

waar zy door een Tevinia of Landvorlt,

uit Konings naam verwelkomt wierden,

met betuiging dac zy den zelven zeer

aangenaam waren, die ook, om dit te

meer te beveftigcn , ten eerllen veel volk

land Waard in zond , om na Mufcus en
Bcnzoin Cabcfla te doen zoeken, tenein-

de die weer aan den Gouverneur Gene-
raal te vereeren , alfoo 'er vry noch wat
tyd toe vcreifcht wierd, om die te beko-

men. Uok liet hy een goude Pinang-

doos, wel z cati Iwaar maken, om die al

mede aan den Heer Generaal ie zenden.

Ondertuflchen dede de Koning ee- iS^^v^

nige korven met Rylt, en ook etnige
Maaien met Bijangs (een foort van geld

hier) aan de Gefant vcreeren, en dcdc
hem aanfeggen, dat hyhem gehoor ver-

kenen zoude, mits dat hy fich in 'c be-
wys van eerbied aan den Vorfl, na 's

lands wyfe, hem met twee kaarfen inde
hand groeten, en fich driemaal met hcc
hoold ter aarde buigen wilde.

Daar op wierd den 16 dito 's morgens En met

vroeg, des Generaals Brief met 6 Oli- watftatie

fanten (daar andere Gefanten van Ko-
f^ngg^'jj

ningen 'er maar 3 gehad hadden) zeer

ftaielyk ingehaald , en op een goude Doe-
lang, die op den voorlten Olifant geplaacft

was, gclegt.

De andere Olifanten waren voor den
Gefant, en zyn volk, mitsgaders voor
de Gefchcnken, die zy mede brachten.

Zy trokken in dele flatie voor by 's

Konings Hof, daar de ftraaten aan we-
derzyden met Soldaatcn, wel ten getale

van j-oooo, befct waren, koniiende ein-

delyk by een land- poort, daar zy ook de
ftad zagen , die mee een roode fteene

muur omringc was, die fich noch wel
i a 3 voet hoogcr dan zy, zoo als zyop
de Olifanten zacen, vertoonde, en om de
welke zy ook een zeer breede gracht
zonder water, doch mee veel ruigte be-
groeid , vernamen.
Na dat zy nu noch een i uurs verder

gekomen waren , rraden zy van hunne
Olifanten, en gingen zoo lang in Ten-
ten , voor hen bereid , om daar 's Konings
ontbod af te wachten.

Het krioelde hier van Overften, en
hunne Olifanten , mitsgaders van peer-

den, en Soldaaten, die ook alle hunne
Tenten hadden.

Na dac zy hier een uur gewacht had-
den, vcrfcheen de Koning op een Oli-

fant uit de Had , en reed voorby , alwaar

zy , buiten de Tenten gegaan zynde ,

hem op den weg hunne cerbiedigheitbe-

wefen.

Het was een Vorft pas zz a z? iaaren DeVorK
^.,j enxyn
0"d- trey^be-

Zyn Lyfwacht beflond uit 300 Sol- fchreven.

daaten, ten deelen met Roers, ten dce-

len met Pieken, gewapend.

Daar na zag men een treyn van <?er-

fcheide Olifanten voorby gaan, die alle

gewapende Officiers op hadden , die ook
van eenige Speellieden , en van ettelyke

honderden Soldaaten, gevolgd wierden.

Kort daar aan verlcheencn 's Koning?
Gemalinnenop 16 01ifantcn,zynde nieus-

gierigom defen Gefant te zien, alfoo dit

de ecrite Chriftencn waren, die hier ver-

fcheenen zyn, na 't voorby trekken van

welken treyn ieder weer na zyn Tcnc
ging, daar de Koning aanftonds aan de

onfenS Doelans met toebereid eeten zond.

G 1 Ten
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Nevens
het ver-

Ten 4 miren na de middag wierd de

Gcfanc ter gehoor ontboden , en over

een groot plein in een vierkant geleid ,

dat met een ftecne muur vol fchietgaten

omringd was , in welkers midden fith

een groote brccde Pyramide vertoonde,

boven met goude plaatjcns bedekt , en

waar aan (zoo men zei) wel 1000 pond
goud verwerkt was, voor dewelke alle

de Louwen , die hier binnen quamen

,

hunne eerbied, als voor een God, ver-

toonden.

Daar na wierd de Schcnkagie ook ge-

bracht , en onder den blaeuwen hemel

,

ontrent 16 treden van den Verft ge-

plaatft.

Niet lang 'er na bracht men hem in

een groote Kerk, daar de Koning met
deretoen alle zync Grootenwas, alwaar de Gefant

vair^^
'^ met zyn gevolg de gcwoone eerbiedig-

heit met i kaarlen in de hand, en met de
hoofden driemaal ter aarde te buigen,
ann den Koning bewees.

Toen liec de Koning hem door een

Tcvinia na de gefondheit van den Heer
Generaal vragen, te gelyk betuigende,
hoe aangenaam hem ditGcfantfchapwas,
gelyk hy ook voornemens was weer een
Gelant nevens hem aan den .Generaal te

zenden.

Hy noodigde ook zeer vricndelyk alle

Nederlanders, die maar in zyn land ko-
men wilden, onder toefegging van hen met
veel genegenheit te zullen ontfangen

,

daar by voegende, dat men dog jaarlyx

de vriendfchap onderhouden , en den H'.
Generaal, uit zyn naam, hertelyk groe-
ten, en alle heil toewenfchen wilde, dat
de Gefant aannam te doen, wenfchen-
de zyn Majefteit weer alle hcyl, zegen,
en lang leven.

Even daar na fchonk hy aan den Ge-
fant een goud Water-bekken, wegende
I hoy (waar van 'er 5 in een cati gaan)
fwaar, een Louws kleed vanCaffa-bond
gcverwd, en een rood badjoe of opper-
klccd.

Aan ieder Affiftcnt dede hy een bck-
kentje, een half hoy fwaar, een kleed
en een badjoe fchenken, en gaf aan den
Wondheeïcr een Zyde kleed, en een ba-

djoe, en aan den Tolk z roode Bethil-

les.

Hy dedc hen ook 't vermaak van zyne
Schermers, Worftelaars , Goochelaars,
en Poetfemakcrs te doen fien, gelyk hy
ook zync Vrouwen , fommige in een feld-

faam gewaad , andere met een Pacuwen-
ileert , zagen danflen , voor welke moei-
te ieder Schermer een kleed , en ieder
Vrouw z fync witte badjoes kreeg, al

welk vermaak met een vertooning van
ecnige fraejc Vuurwerken befloten wierd.
Zy flicpcn daar, gelyk ook de Koning,
buiten de ftad (dat iet fcldfaams was) en

7yn Ge
fchenk.

zy wierden in den morgenftond tnct 4 i(T4i.

Üliflmtcn t'huis gcbrachc.

Naderhand is de Gclanc van den Koning
meermalen deftig onthaald , en zyn hem
allerlei foorten van vermaak aangedaan

,

by welke gelegcnheit hy zyn Majelteit

in een Zetel van zuiver goud heeft fien

voorby dragen.

De Gefchenkcn waren hem zeer aan- De Ge-

genaam, en voor al een zeer fraeje fil-
^'^"'lenken

ver- gegraveerde Verrekykcr , en een
gefoJdj"^

keurlyke Houwer , als mede 3 ftukken

geel en groen Laken, welke kouleur in

dit [land geen anderen , dan de Hovelin-

gen, dragen mogen, en 4 ftukken Da-
maft, mitsgaders noch eenigc byzondcrc

Damaften , door defen en genen daar by
gcvoegt} doch de Koning verfogt , dac

men hem in 't toekomende ecnige Wa-
ter- en andere groote honden , Cacatoe-

ha's, Agrafchc Duiven (of Paeuwcn-
ftaartkens) allerlei Konynen, lange brce-

de Tapyten, en fync Lywaaten zenden
wilde.

Na dat nu de Gelant hier tot den 14 Des Ge-

December 1641 gebleven was, vertrok f»nts.te

hy van Meunkok, en quam den 11 A- '"S'^'s*

pril, na een reilè van 5 maandenen
3

weeleen, eerft weder in onle Logie toe

Cambodia aan.

By zyn aanwcfen in dit Koningryk,
had hy vernomen, dat het zelve tulTchcn

defe zeven Ryken , te weten , China

,

Tonkin, Quinam, Pcgu , Siam , Tsjam-
pa, en Cambodia, zoodanig in legt, dac

het fich wel 't meeft tuflchcn China en
Pegu uitftrckt.

Ook had hy gemerkt, dat defe Ko-
ning der Louwen veel voor een manier
had, van alle vreemde Gefanten , dieby
hem quamen, ten minltcn 7 a 8 maan-
den aan zyn Hof, uit een foort vanStaat-

fucht, op te houdai, 't geen hy A°. i6^o
aan een Gefant vanilfon kin medeh.id zoe-

ken t£ doen; dog defe, niet genegen
hier zoo lang te blyvcn, was, zonder

verlof te verfoeken, hier van daan gc-

vlugt> welke zaak men in 't ccrft dacht,

dat zeer licht weer bygelegt zou wer-
den, alfoo defe Koning de dochter des

Konings van Tonkin tot een van zync

GemaHnnen hadi dog A°. 1642 quam
hier den 10 Maart weer een GeHmt van

dien Koning, met een Gefchcnkvance-
nige Roers en Cantonfc ftofFen, bene-

vens een Brief, die 3 dagen daar na in

een Kerk gelcfen wierd, over den wel-

ken de Koning zulkcn ongenoegen op-
vatte, dat hy nog dien Brief, nog dit Gc-
fchenk, aannecmen wilde } ook verklaar-

de hy den Koning van Tonkin voor zyn
V^yand , en bclafte zyncn Gefant aanftotids

te vertrekken.

Met den Koning van Cambodia had Aanmer-

hy wel geen Oorlog j maar daar was •^'"ë^"

ze-
van dea
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i(^4T. zedcrt 8 jaarcn, tufrchen hcngefchilgc-

G-fant rcfen, over 't weder zenden vaneen Brief,
over.iit

g.jj^ jj^i^ Koning van Cambodia door
defcn Koning gefonden.

Hier over was de Koning der Lou-
wen zeer mocjelyk, en hoewel hy daar-

om het Vreede- verbond niet breken wil-

de (alfoo dcfe Natiën malkandercn in

veel opfichten niet wel mifTen konncn)
verklaarde hy nochtans door onfcn Ge-
fant aan den Kontng van Cambodia, dar,

aangefien de fchiild aan des zelfs zyde

was, hy wel genegen was weder vriend-

Ichap met hem te houden, maar dat hy,

zonder zyn cere te quctfen , niet weder
aan hem i'chryven kon, voor dat hycerft

aan hem gcfchreven , en hom over dat

wedcrzendcn van zyn Brief eenig genoe-

gen gegeven had. Echter meinde men
,

dat dit gelchil door den oppcrften Prie-

jQer, anders Radja Poerfon genaamd , wel
haall (gelykhy ook beloofd had) zou
weggenomen werden.

Met den Koning van Pegu washy ge-

durig in Oorlog; doch die van Siam dre-

ven Iterken handel op dit Ryk, niet te-

gcnltaande zy wel 4 a f maanden met
hunne goederen, op Buffels- karren ge-

voerd ; doch zonder de zelve in 't weer-
kieren echter noch wel 3 maanden on-

der weeg waren , alfoo zy over zwaar
gebergte moeten trekken. Dus komen zy
hier wel met 1 00 Karren gelyk , ieder van

welke pas iiocati zwaarte voeren kan;
maar zoo iemand voor zyn pcrfoon al-

leen derwaards reifen wil, kan hy dien

tocht in een maand doen, ten ware hy
op zyn reifc door Tygcrs (die men hier

veel heek) cenigen lyd iverlet en opge-
houden wierd. Zy brengen hier allerlei

geftreepieklcedeningrootcmenigte,waar

van i'y 'er jaarlyx wel 40000 ps. tegen goud
verruilen. Wanneer hier echter een Gefant

van de Siammers komt , handelen zy hem
niet veel beter als een gevangen van
Staat, verbiedende hem uit zyn wooning
te gaan, of iets te moogen koopen of

veikoopen , alfoo zy malkanderen ten

uitcrftemistrou\ven;maar,om in alles zeker

te gaan , ftcllcn zy wachten by zyn huis

,

om op al zyn doen en laten te paflen.

De ware reden echter, waarom zydit

doen, is, dat die van Siam even eens met
hunnen Gefant in Siam leeft.

Met den Keifer van China onderhoud
hy een vaile vrede, ook komen de Chi-

• ncefcn alle 1 jaaren eens tot Meunswac,
een vermaard vlek op de grenfen van Pe-

gu, handelen, daar zy met Praeuwende
Rivier afkomen, en dan Mufcus en veel

(choone Zyde ftoffcn mede brengen.

Met die van Qiinam was hy mede in

een verbond; dog met die van Tsjampa
Calfoo dit zeer woefte volkeren zyn) lag

by, gelyk Oük de Cambodiër, gedurig

over hoop, van waar men hier dan ook 154^1,
een grooten Slaven- handel had.^

De Waaren, by hen in die land der Lou- Waareri
wen gevonden , waren dcfe : Mufcus , hier val-

Goud , Gommclak , Slaven , Rhinocer- lende.éa

hoorns, Olifantstanden , Harten- vellen, |g"°
"

en meer andere, fchoone Bcnzoin, Zy-
de, en wat dies meer is, waar tegen hier

allerlei geftreepte , en Zyde klccden

,

Chineefche Kraaien, Yfer, en voor al

Zout, zoodanig getrokken werd , dan

zy voor een Maas Zout een Maas Goud
geven, 't geen zy ook gcmakkelyk doen
konnen, aangefien hier zeer veel goud,
zoo in de Rivier, als wel voornamelyk
in 't gebergte , wat boven Namnoy , valt,

welke plaats jaarlyx aan den Koning der

Louwen lo cati goud leveren moeten.

De levens- middelen zyn hier ook zeer

overvloedig, en dierhalven alle zeer goed
koop,alfoo hier veclHcrten,Rcedjcs, Ver-
kens. Hoenderen, en allerlei fruiten zyn.

De inkomftcn defes Konings bcftaan 's Ko;'

ook meeft in Goud, Gommelak, Ben- ||"'^'J""

zoin, Olifants- tanden, 6cc. en alle 100
huisgcfinnen moeten hem tot een jaar-

fchatting een Hoyning, of i pondgouds
leveren, dat door de menigte des volks

al een grooten fchat opbrengt, hoewel
hy een groot deel van dit goud aan zyn

Priellers tot het optoycn en vergulden

van hunne Tempels en Beelden geeft.

Het land werd door den Koning Op-
permachtig en zeer geruft beftierd , die

maar drie g^oote Landvoogden onder fich

heeft , door welke hy dit groot land rc-

gcerd.

De ccrfte was Tevinia JJfen , ceh zeer Regec-

deftig en ontzaglyk Heer, een man van
^tfj^j^

40 jaar , die ook den roem had van een

Itout Soldaat te zyn. Hy was Gouver-
neur van Winkjan, en van die Land-
voogdy daar de Benzoin valt ; ook was
hy by aflyvigheit des Konings , voor dien

tuffchen-tyd, beftierder des Ryics , toe

'er een ander Koning gekroond was. En
zoo 'er wettige erfgcnaamen ontbraken,

was hy ook de naafte tot de Kroon. Ik

zeg wettige erfgenaamen , om dat alle

kinderen van by fitten als onwettig tot de

Kroon en erfeniireri hier verworpen wer-

den.

De tweede Landvoogd was Tevinia Pra
Lochan^ een Heer van ƒo jaaren. Hybc-
ftierde het Landfchap Namnoy , waar

over hy Pra^ dat is. Onderkoning was,

een Eertitel, die hy alleen voerde, ge-

lyk hy in macht byna zoo groot als de

ecrftc was,

Hy had in ons Hollands gewaad zul-

ken iin, dat hy zulk een kleed met al

zyn toebehoorcn , tegen een Louwfe zy-

de rok, een zydcn kleedje, en een Muf-

cus kleed, verruilde.

De derde was Tevinia Lankan, cenH'.

G
5
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1541. van 3*5 jaaren, doch de machc van defen

is viy bepaalder, als die van de twee eer-

ften.

Defe drie echter beftierden dit land

2;cer ordcntelyk , doende om de i a 3 maan-

den vcrfliig aan den Vorft van 'c gene zy

ondcrtuflchcn verricht hebben.

Zyn Krygs-macht is al vry groot, al-

foo hy des noods wel 70 of b'0000 man
te veld brengen kan; maar vermits hy

die juift niet altyd by een , en inde wa-

penen heeft, is hy door den Koningvan

Pcgu nu en dan wel eens in de boven-

landen overvallen , en van eenige plaatfen

beroofd ; doch hy kon het daar niet lang

houden , zoo dat hy 'er dan maar een

fchielyken roof dedc, van 't geen hy met

'er haall by een fchrapen kon.

Hun Hun Nieuw-jaarsdagis den 7 April , op
Nieuw- welken tyd hier een groote vreugde, ge-
jaarsdag.

jyj, jg Koning met al zyn Gemalinnen

,

en met zynen x\del den 10 dito ook ge-

woon is na zekere znnd- plaat te gaan, iöai,
daar hy dan fich in eenige huilen van ver-

maak-, daar toe uitdriikkclyk gefchikt,

onthoud, en daar zy malkanderen niet

wynig met water^ (zonder iemand te

ontfien) begieten , waar in zy groote

vreugde fchcppen.

Dit nu waren wel devoornaamftezaa-

ken , die onfe Gefant wegens dit land

der Louwen (by andere ook wel 't land

der Laos genaamd) aangemerkt had ; en

men was van oordeel , dat haar Edelhe-

den hier metter tyd een fraejen handel

gedreven zouden hebben , by aldien hun

toeleg door 't vermoorden van onfe Op-
perhoofden, nevens de verdere Bedien-

den, en door 't afloopen van onfe Logie

in Cambodia, niet zoo fchendig en on-

verwacht geftremd was. Of zy nu na-

derhand weder iemand herwaards gefon-

den hebben, is my onbekend, en noic

het allerminlle daar van gebleken.

VIERDE HOOFDSTUK.

VJn den Godsdicnft der Cambodiers, en Louwers. Het verloek der Portugcefcn,

om hunnen Godsdienft in der houvfen-land in te voeren , afgejlagen.

VAN DEN

GODSDIENST
DER

CAMBODIERS en LOUWERS.
Van c'en

Gods-
dienft

der Cam-
bodiers,

en Lou-
wers.

W At nu den Godsdienft der

Cambodiers en Louwers be-

treft, daar over valt niet zeer

veel te zeggen , alfoo zy in 't gemeen de

Heidenfche , en in 't byfonder zoodanig

is, dat zy mceft met de Chineefche in

alles overeenftcmd. ,

Zy hebben een groot getal van Prie-

fters, die een groote macht niet alleen

over al het Geeltelyke , maar zelf ook

over 't Wereldfe, hebben.

Men heeft hier ook een byfondcren

Koning der Prifteren, Radja Foerfan gc-

naamd, dieeenTevinia,en eenige Nam-
pras, onder fieh heeft, en die alle gerin-

ge zaakcn op de grenfen van Cambodia

,

en van 't land der Louwen, afdoet, ge-

lyk ook alle Vaartuigen , die te Somba-
boer, daar hy fich onthoud , komen,
hier hare lading en manfchap aangeven,

en hem een gcichcnk aanbieden moeten.

Men fiet hier ook voor al in 't land

der Louwen, een groot getal van Afgo-
difche Tempels en Pyramiden, fommige
van hout, en ook eenige van ftcen, en
zeer dicht by een gebouwd, welke van
binnen zeer koftelyk verguld zyn, waar
in men, byna even eens als in de Tempels
der Siammers, enPcguaanen, veel groo-

te en hccrlyk vergulde beelden heeft.

Ook roemen de Louwers, dat hun Godc
grooter, dan die van Siam en Cambodia,

is, en zy achten hunne Priellers byna

als halve Goden, gelyk zy hen ook ry-

kelyk van alles vcribrgen.

Ook is het aanmerkens waardig, dat

defe Priefters ieder maarcene vrouw heb-

ben, hoewel zy omfichtig en rein met
de zelve moeten leven-, daar dit noch-

tans den Cambodifche Priefters ongeoor-

loft is vrouwen te hebben : want zoo men
dit aan defe of gene Priefter maar gewaar

wierd

,
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wierd, zou hy aanflonds in flaverny ver-

vallen.

De ganfche Leere nu defer Prieftcrcn

aan dit volk bellaar alken, in dele Beel-

den, die in hunne Tempels zyn, aan te

bidden, en aan de zelve ryke Offerhan-

den toe te brengen , daar de Prielters belt

van varen.

Dit nu doen zy, met 2 brandende keer-

fen in de hand hen naderende , mer
honderderlci bygeloovige grillen, Waar
van zy vol zyn. Ook beloven dele Pric-

ilers de grootfte gevers het grooille ge-

luk, zynde het ten uiterften te verwon-
deren , hoc defe menfchen fich van dele

bedriegers zóo konnen laten blindhok-

ken.

Zy Zyn ock gewoon veel acht te geven

op het brullen der Tygers, (dat zy voor

een quiad voorteken houden) op 't bleeten

en fchreeuwen der Harten, op de kuu-

^

ren der Aapen^ en op 't Vogel-gefchrci.

Dus hiuden zyt nielen van een menfch,
't fwemmen van een Slang dwars voor

haarc Pracuw over , 't vallen van een

dorren tak van een boom , en wat dies

meer is, voor een quaad tetken , al 't

welke hen defe Priellers zoo wys maken,

en dat zy , zonder verder onderfoek ,

maar aannemen en gelooven.

Ook is het wonjcr, dat dePortugcc-
fen, die anders ten eerften over al, daar

zy maar ingang hadden, hunnen Gods-

dienft hebben zoeken in te voeren, niec

voor lange g. trachi hebben, den zclven
ook hier te planten.

In 't jaar 164I cgter brachten 2 Room-
le Portugeefche Priefters een Gelchenk
aan den Koning der Louwen, beltaandc
in 2 witte Hondekens, een Konyn, en
eenige fchoone Cantonfe Goude Zyde
rollen. Ook vereerden zy aan Pra Lo-
cban een fraeje Verrek) kcr, metverfock,
dat hy ontrent het voorllel, dat zy in *c

korte aan den Koning meinden te doen,
de behulpfame hand zou bieden.

Het beftond daar in, om denChriftc-
lykcn Godsdienft m 't Ryk der LouAven
openbaar te mogen 'invoeren; dog hen
wierd geantwoord : dat zy dit noit on-

dernemen moellen , ten ware zy
zelfs genegen waren , om fich in allen

deelcn na den Godsdienft der Louwen te

fchkken, en dien aan te nemen; dogdan
moeften zy nog cerft de Louwfe Taal
leercn , fig op zyn Louws kleeden , hun
hair laten affcheeren, en fig in den Hei-
denfchen Godsdienft cerft zoo lang ocffc-

nen, tot dat de Louwfe Paapen hen be-

quaam zouden keuren , om tot zekere

gceiltlyke weerdighedcn onder hen ge-

vorderd te werden i maar Zy hadden daar
geen fin in, en lieten het daar by flikcn.

Waar mede wy dan ouk vandezaaken
van Cambodia afU heiden, omtoidicyan
Siam over te gaan.

Het vtr-

foek deï
Portu-

geefen ,

om hun-
nen
Gods-
dienft in

der Lou-
wen land

in te voe-

ren ,afge-

flagen.

B E.



BESCHRYVINGE
VAN

S I A M.
EN ONSEN

HANDEL
ALDAAR.

ZESDE BOEK.
EERSTE HOOFDSTUK.

Van
Siatn , en
on(en

Handel
aldaar.

Des
Schry-

VAn Siam, en onfen Handel Maar. Des Schryvers 'voornemen. Grcnfen vanSiAm.

En des zelfs groutte. Siams oorfprong. Hunne lydrckening. JVat al onder Siain

geftaan heeft. En "Ujat 'er nu nog onder Jlaat. Ferdeeling van aJie de Ryken in zeker

getal van L.zr\dkh^ippen. ]üdia. i>e/chnven. 't Paleis ctes Konings. Zeld/ame ^rond-

vefting der Stads poorten, (^c. Afbeelding der Stad. De mond en verdere loop der

Rivier Me-nain afgebeeld. Bankok. 'j Komngi heerlykbeit by zync vertooning. Zya

verwaande Keniteh. Waaren, kier vallende , ef getrokken. En RochevcUen <?ƒ-

gebteld. Volkeren , waar mede die \o\ü. handeld. De voornaamfte Handelplaat-

Icn hier. BergftofFtn. Munt vun de Siammcrs , en hun Taal , Schrift , i^c.

//«77«e Huwclykcn. Overlpels y?;^^^'. S'i<:Vx.t geneefmg. iÏ!/»w Lykbehandelin-

gen. '/ Erf- rcgt hier 's Koniagi Oppermachtige Regeering. Zyn erfgenaam. Zya

jkrygsmacht. Behandeling der Gericht sfaaktn. Dieren , en V ongedierte. JDe wit-

te Olifant, ^c.

%

V'
'Ermits wy van oiids hier mede
in het niagtig Koningryk van

SIAM gehandeld , en daar al

vroeg een vaft Comptoir gehad
hebben

,
gelyk 'er tot noch toe ook een

Opperhoofd van ons legt, raeinen wy,
dat vy niet wel voorby konnen , hier

van ook 't noodige, op een geheel ande-

re wyic- , dun tot nog van anderen gefchicd

is, en voor al om zulke zaakcn hier van

op te Hellen, die zy of niet geweten,
of voorbvgegaan , of altoos zoodanig

niet voorg- dragen, noch zoo verre ver-

volgd hebben.

En aangciien de Handel van dit Ryk
iyn meeltc betrekking rot den Haridcl

van Japan heeft, oordeclcn wy dat dit

de rechte plaats is, om 'er van te Ipree-

ken.

Men moet van ons hier geen wydluf
tige Belthiyving, van dit groot Koning-

ryk, verwachten, zoo, om dat wy hier voorne-

maar als Kooplieden geduld worden, en ™^''-

geen eigendom aan dit land hebben, als

wel voornamelyk, om dat ons noit toe-

gelaten of gelegenhcit gegeven is , om
dit Ryk te doorreifen, of in hetbinnen-

fte te lecrcn kennen.

Wy zullen derhalven maar in 't ge-

mcin hier van zoodanige dingen aantce-

kenen , die wy oordeclcn zullen tot de

naalle kennis, die men hier van geven

kan , of wel tot het bcilag van onfen

Handel te bchoorcn.

Het Koningryk, by ons Siam , doch Grenfen

by de Siammeis iVJeuang Tai, datis, 't
"'"^'•"^

Ryk der Vryen, genaamd , legt van den 1

7

tot den 18 of ip graad N. breedte. In

't N. grenft het aan China, Tsjamay,

(of Chiamay by anderen genaamd) en i f
dapen veric benoonien de grenfen van

Siam gelegen, en Lantsjang > ia 't O.
aan

van Siam
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nan Cambodia , 't. Ryk der Laos , en

j
beloopt. Men field des zelfs begin in 'c

En des

zelfs

groette,

Coetsjientsjma, dat ieder met een fware
Richsl van Gebergte, die N. W. en Z.

O fich uitftrekkcn, vanden anderen ge-

fcheiden , hoewel tufTchen die tv/ecdoor-

gnande reyen Bergen , van 't een tot 't

ander einde fich de fware Rivier van Cam-
bodia, Mecon genaamd, noch 'er tuf-

fchen beiden vertoond, die al zeer verre

boven de ftad Lantsjang , en door de
zelve (gelyk mede door de ftad Cambo-
dia) Zjona beneden loopt, en met twee
monden beoollcnden hoek van Cambodia
in Zee ftort. In 't N. W. paalt hieraan

't Koningryk Pegu , in 't W. Marcavan

,

Mcrgim, Tanaflery, Junfalam (van an-

dere Juncaloan en Jnnfalom genaamd) en
in 't Z. het geheel halfEiland van deMa-
Icitfe kult, waar op rnen aan de buitcn-

kuft na 'c Z. W. ontmoet Bordelong,
Keda, r anders Queda, of recht Keidah
genaamd) Perah,enMalakka, gelyk men
aan de binnen- kult Ligoor, Paiani, Pa-

hang, enDjohor, (by anderen Johor en

Jor genaamd) ontrent de Kaap van Sin-

gapoeraj gelyk men daar in 't Z.O.ook
'c Eiland Burneo ontmoet.

Defe ftrook lands der Malcitfe kuft is

op zommige plaatfen wel fo, en by Li-

goor en TanafTery pas 20 mylcn breed

,

zynde het verfte land van de vafte kuft

vai^ Indien, om de Z. gelegen.

TuUchen de Kaap van v^ambodia en
tuflchen den hoek van Ligoor vertoond

fich een zeer groote bocht, gemccnelyk
de Golf van Siam genaamd , zynde een
groote" opene Zee, die daar op aan de
mond Wül 80 a yo mylen wyd is, hoe-

wel zy allenskens naeuwer werd , en fich

als tot een klcene zak , of baey , die pas

ly myl wyd en w.u langer is, by de Ri-
vier iVIenams mond intrekt, en aan wel-

kers Wcft kant N. en Z. i Eilandekens

Sangory en Cornam , leggen, bshalven

dat men noch 8 kleener wat Wcfce-
lyker ontmoet, hoedanige men in een

grooten overvloed ook langs defe kuft

bcweftcn Tanaflcry , van Martavan af

tot de Eilanden van Junfalam befchoud,

alwaar de Golf van Btngale de Weft-zy-
de vanTanaflery bekabbeld.

Wat de grootte van dit Ryk betreft,

Wy zullen uit het vervolg fien, dat het

niet altyd even groot gewceft is , waar
van dam het ook komt, dat zommige
dit langs de Zee op 600, doch anderem
de later tydcn dit maar op 300, ofwel
op 27 f mylcn Z. en N. begroot hebben;

doch als men het zelve (gelyk nu meeft

gefchied) tuflchen den 7^? en 18'° graad

bepaald , dan kan men zeer licht nareekc-

nen , dat het maar i oj- mylen haaien kan

,

hoewel het in zynen omtrek (voor al,

als men de Ryken van Cambodia en Coe-
tsjientsjina 'er onder betrekt) vry meer

III. Deel.

W. cigentlyk by Martavan.
Wanneer wy de alleroudfte tydcn van ^'""s

dit Ryk ( voor zoo verre ons noch uit
f
"["g,

de aloudeGefangen.der Cingaleefen en van
"'

die van Tanaflcry blykt , waar in zy de
voorname gefchiedcniflen van hun land
als noch bewaaren) aandachtig nafpeu-
rcn, geven ons de Siammers, en vooral
die van Tanaflery (een der oudfte en
mogenfte Koningryken van defe Kroon)
op , als een zaak , die by hen klaar blykt

,

dat voor 1024 jaaren Siam een 'zeer woeli
land , zonder eenig Oppervorft of Ko-
ning was, en dat te dier tyd een Keifers
Zoon van China , die fig de Zoon der
Zon noemde, en die zynen Vader na de
Kroon en 't leven ftond, en daar over
gebannen wierd, met een groote troep
volks uit China vertrokken, en cerft op
Tsjampa en Cambodia aangeland is, van
waar hy allenskens, den hoek om , de bogt
van Siam ingcloopen is, en fig by zeke-
ren hoek , Guy genaamd, nedergefet , ea
daar een voornaame ftad geboud heeft,

voegende daar een heerlyken Tempel byj
om zyn Goden te danken voor de gena-
de, hem bewcfen, om zoo gelukkig in
dit fchoon land aan te landen. Van daar
zond hy volk om de Zuid uit , loopcnde
aldaar tot aan 't geweft van Djambi

j

gelyk hy fig om de Noord , tot aan die
plaats, daar nu de ftad Pitfimoeloec legt

('t geen de Portugcefen, en andere hen
navolgende

,
qualyk Porfeloec , en wy

Poeceloek gcnaamt hebben) uitbreid-

de , zynde dit ook de eenige reden ,

waarom defe Provintie voor de allerhei-

ligüe plaats in ganfch Siam gehouden,
gelyk ook deflelfs beftiering doorgaans
aan de grootlle Princen en V'orÜen des

Ryks gegeven werd. Ook quam men
cjndelyk mede by die pïaats, daar na-
derhand de pragtig:; Hoofdftad Judia op
een wonderlyke wy!e geboud is , waar
van wy in 't vervolg brteder zullen fpre-

ken.

Defe dan, heeft fig niet alleen als Ko-
ning van dit land hier nedergefet , maar
fig van tyd tot tyd ook zoodanig uitge-

breid, dat hy fig , na 't overwinnen van
verfchcide Landen en Koning\yken , al-

foo hy 200 jaaren gelecft heeft, en over

honderd en een gekroonde
heerfchte

'

gemaakt heeft.

Dek werd by hen ook als hun Wet-
gever aangemerki, alfoo hy alle de Wetten
des Ryks, en gronden van hunnen Gods-
dienft, met zyn eigen hand belchrcven

heeft , welke gedcnkv/eerdige boeken
nog heden by h^n in de rtid judia, bin-

nen den Tempel, Wut-fi-fer-pudt ge-

naamd, ter eeuwiger gcheugenis v.in de

vcrpligting, die zy hier over aan defen

tf Vorft

Koningen
den naam van Keifer wecrdig
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Hunne
tyd- re-

kening.

Wat al

onder
Siam ge'

Raan
heeft.

Vorft hebben , bewaard werden.

Hier uicdanisvooi hem, alseen weer-

gadeloos Keifcr , niet alleen een zeer hoo-

ge verwondering en agting gercfen , maar
veele, meinende dat zyn geert nog on-

der hen woond en fweeft, bidden liem

met de allerdiepfte eerbied, alsdengrond-

vcfter van het Ryk en van haren Gods-
dienft, op een Goddclyke wyfeaan.

Schoon nu dele Vorfl uit China ge-

bannen was , heeft hy den Keifer van
China altyd als zynenÜpperhcer, cnfig

maar alseen Vafil van den zclvcn,geagr,

en daar aan, zoo tóen, als namaais,

fchatting betaald, om daar door verlof

te vcrkrygen , om met zyn Jonken op
China te mogen varen.

Men moet hier van my geen nette

Lyft van hunne Koningen verwagten
,

alfoo my die noit ter hand gefield , maar
wel ccnig bcrigt van defcn en genen daar

ontrent gegeven is.

De Siammers, die een tyd-rekening

óp fig zelven hebben, die A°. 1724 nét

2z6>> jaaren vervatte , zeggen , dat de
nu rcgeercnde Koning de joüe is, die

zy in 9J0 jaaren gehad hebben.

Zy beginnen die tyd-rekening van de
dood van Sommona-Godom , een van
hunne Goden ,van welken zy ook veel vcr-

digtfelcn voorhouden, en welkers tand

en voet zy nog eeren
;
gelyk wy hier na

breedcr zullen toonen.

Hun cerftc Koning van welken zy ge-
heugen hebben, begon A". ijoo van de
voornoemde tyd-rekening te regeeren

,

van welke zy 'er egter maar Z4 of zf
weten te noemen , en voor al van Rha-
matilondi , als Bouwheer van Judia , zeer

veel weten te zeggen.

Eer wy nu vorder gian, om van de
hedryven van defe Konmgen te fpreken,

zullen wy eerft eens van de landen , dir

hier, of van ouds ondcrftonden , of 'er

nog onderdaan , onderfcheyden fprceken.

Wy hebben reeds al aangemerkt, dat
Siam van de oudllc tyden af al een Va-
fal van de Keifer van China Was; dog na
dien tyd fchynen zy daar weer afgeval-

len, en op ng zelven gebleven te zyn,
tot dat de Keifer Xico, een Weft-Tar-
ters Vorft van 't geflagt Juen , A°. 1 280
nevens verfcheyde andere daar ontrent
gelegene Ryken ook Siam veroverde

,

na welken lyd zy, zelf nog tot de komtt
der Hollanders , daar aan cynsbaar fchy-

nen geweeft te zyn.

Onder defe Koningen van Siam nu plag-

ten in de oudlte tydcn ook de Ryken van
Pcgu , Brama, Ava, Martavan

, Jan-
goma, Malakka (tot dat Koning Ma-
mud A'. tj-io van den Koning van Siam
afviel) en meer andere daar ontrent ge-
legen, te ftaan, die egcer by omwente-
liag van ilaac wel eens weer verloren

zyn, waar van wy in 't vervolg op de
jaaren, dac het voorviel, nog wel iets

zullen aanhaalen.

In de atleroudfte tyden der Malcyers
ftond de geheele Maleyctekiiil , tot aan
de Kaap vanSingapoera, mede onder de-
fcn Voi'ft, als wettigen land- tn grond-
Hcer j dog het zelve is hem nu en dan
door defcn en genen dcfer fnoodc Inlan-
ders afhandig gemaakt , dat allcrcerft

ontrent A°. Ch. 1160 door den eerften

Malcycfcn Koning Siri Tucri Boivana (en
niet gelyk zommige onkundigen voorge-

ven , door een Mohhammedaan, alloo

zy lang daar na nog Heidenfch waren,
gelyk men onder de ftoffe van Malakka
breeder fien kan) gefchicd is.

A°. 1340 vond de Siamfe Koning
Boibatnja goed , om Sulchan Modafar-
sjah^ Koning van Malakka, dit Ryk,
als zyn land land zyndc , weer af te vor-
deren, dreigende anders henfj te zullen

bykomen % dog alfoo die Vorft geen luft

daar toe had , tafte hy hem met een fwaar
Leger aan , onder zynen Veldheer Jlivi

Tsjakar i maar de Malakfc Veldheer ,

Siri Naraderidja , floeg defen Veldheer
van Sjahar Nauw, ofSornau (want zoo
wierd Siam toen genaamd) zoo deerlyk^

dat de Koning Boebatnja ,1 van dit te

hoóren, een fchrik op 't ly f kreeg, dic

hem kort daar aan in 't graf fleepte.

Het is waar , dat zyn vervanger , Toe-

pandan , dit werk met veel dapperhcit

hervatte j dog 't mislukte hem even eens,

als Izynen voorzaat. Hy wierd mede ge-
heel uit het veld geflageuj en quamoolc
kort daar aan te Iterven.

Echter is Malakka wat voor A°. 1447,
ren tyde van Sulthan Aiawaddien Sjahy
zesde Malakfe , en vyfde Mohhamedaan-
fe Koning, onder Siam geraakt, hoewel
't niet lang 'er onder gebleven is, alfoo

Koning Aiabbmud Sjah , vervanger des

vorigen, A°. ifop vanden Koning van
Siam trouwloos afviel.

Tanaffery, dat al over 2000 jaaren een
zeer machtig Koningryk was, en toert

noch op fich zelven Itond, is al mede
aan zyn Kroon gchegt, en daar onder
gebleven.

Dus heeft hy in oude tyden ookja-
mohay, en in de later tydcn de Koning-
ryken vanLantsjang, Bordelong, Pata-

ni, Pahang , Cambodia , Coetsjienrsji-

na, en A°. i6}2 Ligoor , en Lycoon
veroverd.

In de latere tyden nu ftonden onder Wafct
hem de Ryken van Pcgu , Martavan ,

nu nog

Lanrsjang , Bordclong , Ligoor , Ly-
coon, Paiani, Cambodia, biaya, üe-
djongialang , en meer andere , dic

hem tot noch toe een zeer groore magc
en aanfien onder de üollerlche Vorlten

geven.

Zelfs

onder

fiaau
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Zelfs plachten de Koning:n van Siam
ook cenen eifch op PaÜeacattc te uoen,
gelyk ook ettelyke onte Landvoogden
heriy ten bewyie van dien, en om hen
te vleyen, jaarlyx wel goude en filvere

bloemen (een ttekcnvanonderdanigheit)

plachten te zenden.
Verdee» Alle defc Koningryken zyn naderhand
lmgv;n in Provintien en L,andvoogdyen veran-

Ryker. ^^^^
»

"^'^ ^^^ ^^"^ f^^^'' ^ >
dan 1

1
en i 3

in gt tal waren ; doch nu zyn die tot een

getal van i8 aang groeid, en na hare

Hoofdftcden aldus genaamd, Porfelock

(ook Poukeioiik genaamd) Kampcngpec
(ofKcpcnpit) Kafein, Sorkelockj Suk-
kethay, Lckonzuan, Poewenong, Bon-
rerong , Sianklang , K-^nfeiwan, Loe-
vo (ook Livo genaamd) Sjantebon

,

Marcenaja, Thenau, Koraffima , San-
gora, Ligoor en TanafTery, of Tanaf-
Icnm.

Bchalvendefe gi-oote, zyn 'er noch ce-

nigt mindere, Buikok, Melong, Taat-
zyn, Bannae, Paranthong, Rion , Pi-

tsjaboeri, Piperi, Cuy, Siaja, enMer-
gim genaamd, welk laatfte op een Ei-

landgelegen, en de voornaamitehandel-
plaas van TanafPery is.

Zommige van dele Hoofdreden zyn
al voor vtcle jaaren bemuurd, en op zyn
Inüikh vcrfteiki, en ook ecnige nader-

hand hier en daar door Franfche Inge-

nieurs wat verbeterd ; maar van de mee-
fte liet men maar de flechtc overblytfe-

leni zoo dat men nu werk zou hebben
(voor al zoo men wat dieper landwaard
ingaat) om 'er tnaar eene te vinden, die

'er na gelctk , alfoo de luye Siammcrs
de werken, die 'er van oude tyden noch
overig waren, geheel en al hebben laten

vervallen, uitgenomen Bankok, Tanaf-

fery en Mergim, dienen deelevan natu

re, ten deele door konft, fterk gemaakt

zyni doch men moet in 't algemeen van
dii land zeggen , dat het een groot ge-

deelte van 'i jaar fteik is door het ovcr-

loopcn der groote Rivier Menam, die

de mccde landen wel 7 of 8 maanden
zoodanig onder water zet, dat geen na-

burig Voift in dien tyd daar ontrent zou
durven komen.

Jodiabe- De Hoofdltad van dit Rykisjudia,
fchrevtn. andere noemen de zelve Odja, ofOdjeaj

de Portiigeefen geven het den naam van

Siumj maar de Siammers zelf dien van
Si yo-thi ya, waar van metter lyd by

verkorting Judia gegroeid is.

De zelve legt opeen Eiland, in het

mi •'den van verfcheidc andere, op 14
graden 10 minuten N. breedte, en z8
n)ylen de Rivier op.

Zy werd geoordeeld ontrent twee uu-

ren gaans in den omtrek te beflaan, en is

wel met een redelyke muur omringd ;

doch binnen de ztlve nieijOver al bc-

I A M. J9
woond , en zonder puntea of bolwer-
ken.

De huifcn zyn doorgaans laag, en op
zyn Indilch van een zeer ilechten opllal,

en meert met pannen gedekt ; ook zeer
ongeregeld geplaatll door malkanderenj
maar men heef: 'er wel 4 a f00 fchoone
Tempels enKloofl:ers,die gelyk zyvan een
groot getal verbafende groote guldc beel-

den, en andere kollelyke cieraadcn, voor-
fien zyn, van buiten alomme met ver-

gulde fpitfen, toorens, en daken pi aa-

ien.

Gelyk men nu daar allerlei foorten van
Natiën heeft (die 'er in de later tyden
wel tot veertigderlei gevonden wierden)
alfoo hebben de zelve ieder hun bylbnder
quartier. Dus woonen hier de Siammers,
de Peguanen, Chineefen, MacalTaaren,

Japanders , Maleyers , Portugeefen , Coe-
tsjientsjineelen, Cambodiers, en Neder-
landers , ieder in een byfonder deel of
gewert, binnen of buiten defeltad, on-

der hun byfonder Hoofd.

Men mag de zelve eenigfins by Ve-
netien vergclyken, om dat zy overal met
giagten afgcfneden is, alfoo 'er 7 of 8
i<.iviercn door henen rtroomen, die ieder

aan wedcrzyde hare byfondere poorten,
hoewel die zeer weinig aanlien of fraci*

heit hebben.

Men heeft hier zeer veel fchoone lan-

ge en rechte liiaaten, waarin doorgaans

elke foort van Amba-chts-lieden in een

ilraat afgefonderd by een woond j doch
daar zyn ook veel naeuwc ftraatjens, en
flopjcns , vol kleene grachten en kree-

ken.

Men fiet in de zelve ook een zeer frac-

je Haven of Baey , een fchoon Dok voor

groote Scheepen of Vaartuigen, en nog
een ander voor hunne GaleyenenSchep-
Vaartuigen, of Balons. Verfcheide frae-

je fteene en andere Logien , onder wel-
ke die der Nederlanders, A°. 1634 door

de Heer Joo/l Schouten , op lalt van de

Heer Qpperlandvoogd van Indien , Brou-

wer , van flcen op een byfonder Eiland

buiten de iVad gebouwd , een van de

fraeifte is , belulven verfcheide andere

fraeje gebouwen, hier door de Franfchcn

en Poriiigeefen opgericht.

Onder alle dele gebouwen echter munt 'iPaieis

's Konings Palcis uit. desKo-

Het Haat in 't Noorder- deel der ftad, nings.

aan de groote Rivier, beflaat zeer veel

plaats, enisvan hegte muuren voorden j

doch niet in Haat om fich tckonnen ver-

dedigen tegen eenig Europifch geweld.

Het is als een kleen ftedcken op fich

zelven, waar in men veel fchoone fterk-

vcrgulde wooningen, en ook vyf torens,

boven uitftekcn fiet. Voor het zelve is

een groot plein, dat in de later tyd met

een muur omtrokken, en dat aandeeenc

// i zy
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zyde met veel wacht- hui fen des Keifers

en der Hovelingen, en aan de andere zy-

de met verfcheide ftallen voor zyn Oli-

ianten, befet zyn.

Eer men in 't binnenfte Hof komt,

moet men 'er wel 4 of f doortrekken

,

die alle met muurcn afgefonderd , en met

andere wachten der Hovelingen, die hier

dk op hun tyd de wacht hebben, voor-

fien zyn, gelyk men die Soldaten daar op

de grond met de bccnen onder 't lyf by

hun geweer fitten fiet.

In 't vyfdc binnen-Hof onthoud fich

de Vorft, en daar geeft hy ook door-

gaans (hoewel 't ook wel op Loevo gc-

Ichied } aan alle de vreemde Gefantcn

gehoor, dat zelden meer dan tweemaal,

by hun komfl: en vertrek, gefchied.

èeldfame Het is zeer aanmcrkenswaardig, dat

Grond- men van de ftylen der poorten , 200 van
3'"'„"S, dit Paleis, als van die der ftad, verhaald,

poorten, te weten, dat de Siammers, die al hun-

ne poorten (gclyk ook die der Tempels,

Kloolkrs, &c.) voor heilig houden, die

verfoejclyke gewoonte hebben, om on-

der ieder llyl van een poort een levendi-

ge bevrüchcc vrouw te leggen, en die

'eronder te verpletteren, houdende die,

welke 't naafl aan 't baaren zyn, noch

AVel voor de befte daar toe. Zy oordee-

len, dat de Duivel macht over alle poor-

ten heeft, en dat dit het befte middel is,

om alle rampen van hunne Poorten , Pa-

leifen en Steden af te weeren , en alle

quadc Duyvels 'ér van daan te jagen
,

alfoo zulke Verpletterde Vrouwen aan-

üonds in een vreeflelykeniDuivel veran-

deren , en aan zulke poorten tot bcfcher-

mers vcrftrekken.

Men doet dcfcelendigc VrouAjvenmaar

van de ftraat opvatten, en na dat men
hen eenige lyd lekker en wel in 't ver-

trek der_ Koningin onthaald heeft, wer-

den zy op die vcrfoejelyke wyfe onder

defe ftylen verpletterd.

In' de later tyd echter heeft men Siam-

mers gevonden , die niet alleen beter

wiften, en dit zoo wel als wy verfoei-

den ; maar daar zyn 'er ook onder de

Hovelingen gcweeft, die door den om-
gang met ons, en andere volkeren uit Eu-

ropa, raerkclyk verlicht zynde, de vry-

htit g'vnomen hebben , om aan hunne
• Koningen de ongrgrondheit van dieftcl-

ling te vertoonen, en daar door een me-
nigte van zulke elendige, en reeds daar

toe gcgrcpene vrouwï;n te behouden
,

hoewel 't nochtans doorgaans ( om het

volks en de Pricftcrs, die daar befwaar-

lyk af te brengen zyn) al eenige der zel-

vcn 'c leven koft.

Gclyk in de' Rcgen-tyd, in Septem-

ber, Oftobcr, November, &c. dit land

voor 't grootfte gedeelte, voor al de la-

ge landen, dras, en onder water leggen,

alfoo heeft defe ftad , fchoon foo veel

hooger de Rivier opgelegen , mede
wel 6 maanden lang 'c gevoelen daar af ^

alfoo men dan mecft overal aan de hui-

fen vaaren moet. vermits de Rivier Me-
nara , dat is, dt Moeder des waters, dan
alles daar , even als de Nyl op zekeren
tyd des jaars Egypten , overftroomd ,

latende dan over al een flibbe en modder
op 't land, die 't zelve, als ware hec
daar door dan geraeft , ongemeen vee
en vruchtbaar maakt , behalven dat zy
ook 'c land van veel ongedierte zui-

verd.

Dit Judia heeft jegenwoordig A° . 1 714
al }75 jaarengeftaan, en men wil, datzy
door den Koning Rhamatilondi , 'm hec

I ^94 jaar der Siamfc tyd-rekening, ge-
boud zy.

Wy zullen van defe ftad , die reeds

van Zoo veel anderen al vry net befchre-

ven is
f
en waar onder de Reife van den

Franfchen Gefant , de Ridder van Chau-
monty die van Loubere , enz. uitfteken , hier

niet meer zeggen , dan dat wy de z^lvc
y^]|,gj|,

hier by N°. 34 zeer net afgebeeld ver- ding jej

toonen, hoedanig wy die noit by ande- (hd.

ren gefien hebben j behalven dat zy ons

noch met veel andere cieraaden voor-

komt, daar wy die, zoo als zy aan die Ri-
vier iS myl hooger legt , nevens den

loop van die fchoone Rivier, onder N".

3
j" zoo uitvoerig vertoonen , als noit be-

vorens van iemand gefchied is.

Men fiet hier, hoe voor defe fchoone Demont

Rivier, ter plaats, daar zy met 3 mon- ^"'"'le-

den in Zee ftort , een breede modder-

bank legt, die fich ten O. en ten W.
noch al vry breeder uitftrekt.

Men kan ten Wefl;en en ten Ooften,

rt?aar voor al in 't midden , door eenby-.
fö^idere Guyl de zelve oploopen , zynde

de middelfte ook vry breeder, als de z

andere Guylen , die fich op defe bank

vertoonen.

Men loopt door de middelfte Guyl N.
aan , alwaar men ter rechter en ter lin-

ker hand , op de hoek des lands , aan

wederzyden een wacht- huis van den Ko-
ning ontmoet.

Daar na heeft men ter rechter eenige

Siamfche fraeje wooningen derGrooten,

Bantiauw Pia genaamd, met een klecne

fpruic of twee ter rechter en ter linker

hand , daar de Rivier een ftukweegs he-

nen na 't W. draaid, en daar men ter

linker hand een fchoon Pakhuis en Fort

der Nederlandfe Maatfchappy, Amfter-

dam genaamd , en ter rechter een groot,

en wat Noordelyker ook op een Eiland-

je, een klecn Buffels- veld , en eenige

fraeje Siamfe wooningen van 't vlek

Propeden , aan. die zelve zyde , gelyk

men aan de linker h md , of de Welt-

kant, een ftompe Pyramide , en eenige

Öianï-

reloop

der Ri-

vier Me-
nara,
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VAN S

Siamtë wooningen heeft, alwaar fich de
j

Rivier weer, na eenigentyd N. W.,dan
weer N., en dan weer een geruime llreek

'

henen met 2.' takken na 'c N. W. en na

'c N. O. geloopen te hebben, ons, na

aan de rechter hand of O. kant cenige

Fruit- thuincn voorby gcvaaren te lyn,

(daar men ook Tabel:, een zekere land-

itreek, leggen h;eft) ter linker hand N.
W. op eci;lt een groot ftuk weegs op-

brengt, daar de Rivier dan vlak na 't O.
draeid, en ons by een Tolhuis van den

Koning op de Wefter-wal doet komen j

doch eer men zoo verre gekomen is ,

loopt die tak by Tabck een Huk weegs
henen na 't O. N. O , en draeid dan,

na dat zy fich ook mee een nieuwe tak

rondom 't Eiland , waar op 't kleen Buf-

fcls-vcid legt , verdeeld heeft, eerllwat

na 't N. O., en loopt dan Z. O. aanec-

nigemylen verre, meell recht llreeks he-

nen, tot dat hy fich, cindelyk vlak na 't

Z. draejende, by de O. modder- bank in

Zee ftórt.

Zoo als men nu pas boven 't Tolhuis

des Konings is, ontdekt men, aan de

Ooiler wal, ter rechterhand een fchoon

groot vlek, en ter linkerhand komt men
by de ftcrke veftihg Bankok, die 7 my-
len de Rivier op legt. By de zelve, even

eer men daar by komt, het men, datdc

Mc-nam fich hier in tweeën fcheid
,

Joopende van boven af, van zeker fraci

bcboud en betimmerd Eiland, Taiauan

genaamd, ontrent anderhalf myl vlak na

't Z.j dog zoodanig, dat de zelve fich

ter linkerhand met een fmaller tsk W.
aanaffcheid, en, na zoo eenigcmylen ge-

loopen te hebben, allenskens na 't Z. W.
en zoo verder wel 4 a f mylen verre dun

na 't Z. draeid , daar zy met eeri brceder

llvoom by deWelkr-modderbankinZce
ilurt.

Bankok. Dit Bankok is een zeer fterkc vefting,

die gclyk zy, zedert de Franfchen hier

gekomen zyn, door de Heer la Mare,
mcrkelyk veibeterd, jegenwoordig ook

de dwingeland van defe ganlchs Rivier],

en aan die kant eenvoornaame lleuteldes

Ryks is. By de zelve legt aan de ovcr-

zyde een fraeje beboudc Had ter rechter-

hand, langs welke niet alleen de Mc-
nam , maar ook de Rivier To-atzyn

,

loopt.

In dat kiftcel plachten in de vorige tyd

de Franfchen hunne befetting onder ccn

Bevelhebber te hebben; dog hoe zy na-

dsrhand hier uit verdreven zyn, zullen

wy hier na aanhaalcn.

Hooger op na 't N. heeft men 't Ei-

land Talquan, (daar de Rivier rondom
gelyk om 't volgende loopt) en dan het

Eiland Talquc, ieder wel 5 a 4 mylcn in

den omtrek , en fraei betimmerd , ten
' O. en W. van welk laatfte Eiland men

I M. 6Ï

twee zeer fraeje dorpen leggen heeft , bc-

halven dat fich aan de Weft-kant ook
een nieuwe fpruit vertoond , die in de
Me-nam frort, van waar men dan weer
N. en N. O. aangaande, ter linkerhand

eenige fraeje Thuinen, en ter rechter-

hand de Pegufche Camp ontmoet, daar

een zeer fraei gebouw by is.

Dan al hooger op komt men weder
by een Eilandje, 't kleen Misquiten (of

Muggen ) gat genaamd , rondom be-

kabbeld van de Rivier , zynde zeer weinig
behoud} dog aan de linker zyden mee
een Markt } dog ter rechter met een zeer

net dorp voorficn, hoedanig men 'er i
a 5 myl Noordelyker heeft, daar de Rivier
fig na 't N. O. ter linkerhand draeid,

terwyl zy ter rechter Z. ten W. aan-

loopt, waar na zy fig weer na 't N. W.
en dan weer na 't N. O. draeid, daar

men dan by een groot Eiland , wel 7 of
8 mylen in 't rpnd, het groot Miskiten-

git genaamd, komt, dat aan zyn W.
kant rcdelyk betimmerd is, gelyk men
aan de W. kant de Rivier ook een fchoon
dorp heeTt.

Hooger aan draaid de Rivier weer na

't N W., daar men ontrent anderhalf

myl verder ter linkerhand het Pottebak-

kers-dorp heeft.

Van daar draeid de Rivier I5 myl O.
aan , daar men dan ter linkerhand hec

vlek Banthrong voorby vaart, loopende

dan weer N. aan, wel5a4mylen, daac

men weer een fmal Eilandje, dat eenig-

fiiïs bcboud is, en een groot dorp ter

linkerhand heeft, ontmoet; pas hierbo-

ven doet fig ter linkerhand een Ichoone

Plantagie, Wat-Tipa genaamd, metee-
nige fraeje gebouv/en, opi dogierrech-

terhand fiet men, hoe hier de Me-nam
van 't O. met een fware, en van 't N.
met een fmaller Tak van de ftad Judia

komt afftroomen. Wy zullen eerft fien,

wat ons hier aan de Oofter-tak ter rech-

ter, en daar na wat ons aan die W. tak

ter linkerhand ontmoet.

Aan die O. tak korat meri , na een

korten draei der Rivier door 't O. na 'c

N. eeril ter rechterhand by een Land-

Ibeek Radja Gram genaamd, dan by ccn

zeer kleen , en daar na by een grooter

Eilandje, 's Konings Zaal genaamd, ten

Öoden van 't welke men een heerlyke

Pagood des Konings leggen heeft, daar

ccn fchoon dorp bygcboud is.

Van dat Eilandje draeid de Rivier N.
W. wel i^ myl, daar men, na dat zy

fiuh hier na 't N. O. ettelyke mylen ge-

draeid hectt, in 'c midden van dele fl:reek

't Chineefch Eiland (zynde wel ruim nog
eens zoo mooi als 't vorige, en zeer fraei

betimmerd) leggen ziet, dat ter linkerhand

een zeer groot vlek zonder naam, enter

rechter een plaats, Crafen genaamd , aan

H 3
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een fpruit , die in de Me -nam ftort

,

heefc.

Hooger op weer N. O. aan, een fluk

weegs henen , heefc men weer een fraei

Tolhuis des Konings ter rechter, g:I>k

ook een weinig hooger de Thuin van

onfe Maatfchappy, en een plaats, VVat-

Prefaat genaamdi daar fich de rechter

weer door 't N. na 't N. W. kromt, en

daar men weder by een kleen Eilandje

komt, dat aan zyn O. en N. mitsgaders

N. W. zyde met een rifje befet is. Te-
gen over die Eiland rer linkerhand heefc

men 's Konings Werf, waar na men al

hooger N. aan gaande , by 'c quartier

der Peguaanen , der Japanders , by de

Araks-branderyen, 't quartier der Por-

tugcefen, en zoo verder dan aan de ftad

Juuia komt, zoo als zy fich zonder ce-

nige bruggen op een Eiland in de Me-
nam, en rondom van de zelve en van an-

dere bekabbeld , vertoond.

Pas voorby 's Konings Werf, N. aan

gaande, heeft men den hoek der vermoor-
de Macaffaaren, en hun quartier , voor-

by 'c welke men 's Konings gou Ie Pa-

gode, en veel andere heerlyke Tempels,
Klooftcrs, en fchoone gebouwen, ieder

met zyn naam uitgedrukt , fiet.

Dus verre gefien hebbende, wat 'er

aan de Oofter-tak van de Me-nam, daar

wy 't pas bevorens lieten, fich vertoond,

zullen wy nu eens langs de W. tak de
zelve vervolgen, en fien wat daar is.

Men ontmoet ter linkerhand i , en ter

rechterhand een dorp , Ban Thraay ge-

naamd, waar by een zeer fraei gebouw
des Konings legt. Hooger 133 mylen
N. aan heefc men ter rechterhand een
fpruit, die in de Me- nam ftort, enter
linkerhand weder een dorp j dog z my-
len Noordeiyker doet fich een groot vlek

zonder naam ter rechter, en het vlek Ban
Klang ter linkerhand, en pas benoorden
't zelve weder een fpruit op, die in dcfe

Rivier fich ontlall; waar na men ter lin-

kerhand het vlek Wat-Hua-'t Pau, en
zoo wat verder de itad Judia van die zy-

de met al hare prachtige Tempels , en
verderegebouwcn, ontmoet.

Hier loopt de Rivier met een krom-
men draei na 't Wellen en 't Z. W., al-

waar men de fchoone Pagode, Wat-
Pree genaamd , en de fraeje Plantagie

Tjocn Krot voorby zynde, zoo van die

zyde, als ook nog van de N. O. zyde
der ftad , langs een andere tak der Ri-
vier na Li'wo (anders Livo of Locvo
genaamd) loopen kan } dog als men langs

die eerfte tak loopt , daar de Rivier geheel

na 't O. ettelyke mylen aan een draeid

,

daar men al mede een fraei vlek leggen

heefc, dog draeid zy fich daar al ten cer-

flen ook weer na 't N., daar zy dan

ccn groot langwerpig Eilandje, waarop

men 'c vkk Wat-hoet-Hakam genaam.?,
fier, cndatvry wel betimmerd is, ma.^kc,

Liwo vertoond fig beweltcn de Ri-
vier. Hoe de Heer Ridder de Chau-
morét hier zyn tweede gehoor kreeg, ficn

wy klaar in zyn Reife, Fol. lyo.

ik zal my ook niet ophjudenmct de
verdere plaatfcn , hooger op om de Noord
leggende, te bdchryven, aUoo de Lc-
fer die klaar genoeg hicruirgedrukr fier,

met dele en gene gebergten , of wel
vlekken en dorpen met hare Siamfc naa-
men, en tejgelyk ook aangewefen, hoe
de Rivier Me- nam al hooger om de N.
uit het Binnen-Meir van Tsjamay, in 't

N. na Tartaryen zyn oorfprong , zoo
zommigc willen wel if a i5 dag rcifen

boven de grcnfen van Siam, neemt, ca
dus met een fwaren itroom van 't N. na
't Z. langs de itad Judia, en zoo verder
na de Zee toe loopt , en met een groot
geweld daar in Itorr, na dat boven drie

groöte itroomenfig met den anderen ver-

eenjg i hebiien.

Duc de Koningen van Siam onder de '^ iJo-

grootlte Koningen van 't Ooften gefteld T''"?'

werden , behoeve ik , altoo dat reeds ^"l'''''

door zoo veel anderen gefegc is, niet te ly'n Vrr-
melden, behalven dat üh ook zeerwyd- tooning.

loopig in de Reife van den Ridder de

ChatiKunt, en by anderen, blykc.

Men fiet dit ook alle jaar hier op een
nadrukkelyke wyfe,wanneer fig die Vorll .

na den Tempel van Nap-pe tat, in hec
laatft van Oftober , of in November, be-
geeft. Men kan dit in de Reife van de
Heer va» Fliet , fol. ijj. fien. De Ma-
jefteit, die hy dan, en op verfcheide an-
dere dagen, als hy na Wat-fi-fer-puc
gaat, vertoond, is ongenrveen , hoewel
t>y anders diigely,>{ driemaal voor zyne
Ovcrften en ue Gi ooten des R) ks feer

pragiig, eens met Zons opgang, daar
na tegen den middng (wanneer hy ongt^-

meen koftelyk uitgcdofl en llerk geju-
weeld is) tn eindelyk tegen 't onder-
gaan der Zonne, verlchync, daar dan de
grootfte Mandaryns zelfs voor de voet
v;m zynen Throon ter aarde uitgeftrekc

leggen , en , zoo ras fig de Vorft vertoond,

fig wa: oprechten, om voor hem mee
hunne gevouwe handen boven 'c hoofd,
dat zy driemaal tegen de grond moeten
buigen , op de aliernederiglle Oolterfe

wyle te Soinbayen, een ftaac, waar in

zy dan ais de allergeringfte flaven voor
hunnen Heer voorkomen.
Nog meer blyken geven zy daar van Zyn rtr-

met de Titels, waar mede zy hem aan- waande

fpreken, en die hy fich in zyne Brieven
*^""^''^'

van andere Vorften laat aanleunen , la-

tende fich PretsjauSaleoe, dat is, 't lid-

maat Gods , den Goddelyken Heer der

onrterfTelyke Zielen , den Goddelyken
Heer, en wat dies meer is, noemen,

ge.

P'i
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Waaren,
hier val-

lende , of
getrok-

vellen af-

£ebeeld.

VAN D

gelyk men in 'c brecde by van Fliet^ en

anderen, lefcn kan. Ja zelfs een Ge-

fant , voor den Koning vcrichynende ,

gaac, zoo als hy in 'c l'aleiskomc, op

de aarde fitten , en legt zyn handen

op zyn hoofd, ten teeken van eerbied,

en , aan de voec van de Gehoor- zaal

gekomen zyndc , valt hy op zyn

kniën, en kruipt op zyn handen tot in

de Zaal, verfchynendc zoo voor den Ko-
ning, ontrent 30 voeten van de plaats,

daar hy opdcnThroon lit, dic 10 of 11

voeten hoog is. .

In oude tyden plagt hy een inkomen

,

van tuflchen de 5 en 400 tonnen gouds

te hebben i dog in de later tyden is dat

merkelyk verminderd, alfoo het nu maar

4 of f millioenen bcdraagd-, 't geen uit

de Waaren , in zyn land vallende , en

uit den handel, die daar gedreven werd,
voortkomen moet.

Ieder ploeg moet hem een Foewang
opbrengen j ook geniet hy de thienden

des vclds, behalven dat 'er ook grootc

velden voor hem bezaeid werden.

De Waaren, dic hier vallen, zyn de-

fe: Rylt, Gommelak, fwart ofnat Lak,

Wierook, Olie, Caffie, fwartc Candy-

ken. En fuvkcr, Sappati-hout, Tin , Olifants-

Roche- tanden, Arak, Kocjen- en Buffels-hui-

den, Cambodifche Noorjens , Harten-

vellen, Gutta Gambar, Poetsjoc, Vo-
gclneftjens, dic uit Tonkin en Coetsjicn-

tsjina hier. komen, &c. en voor al ook

koftclyke Roche-vellen , die wonderlyk

veel in weerde verfchillen , gelyk men
aan de gene, die hier op de plaat N°.

36 afgeteekent zyn , fien kan. Ook
valt hier veel dog flegt Goud, Zilver,

Lood, cenigegelteenten, als. Diaman-

ten, Safyrcn, Agaat, Magneet- Heen,

Yfcr, Staal, Salpeter, Indigo, allerlei

Timmcr-hüut, Djati-balken, Agel-hout,

Zout, Peper, dog weinig; gelyk men

Fol. 6z. in de Bclchryving van van Vliet

in 't breede fiet •, van alle welke Waaien

de Koning de opper -Handelaar, gelyk

in meer Ryken van 't Ooften de gewoon-

te is.

De Waaren , dic men hier invocrd

,

of trekt, zyndefe: Lakencn, Cattoen-

garen. Klatergoud, gemeen Lywaad,
Salampoeris, Imalle Suratfe Chitlcn, ge-

bleekte Dongris-pakkcn van JafFanapat-

nam, rood-Cattoene Garen, Madafons,

Vcrmilioen, Goud ledere Spiegels, Ca-

Icatours-hout , ook allerlei Specerycn ,

met grootc winft.

De Volkeren, met welke defe Vorfl:

over defc Waaren handeld , zyn vcrfchci-

dcn. De Chincefen zyn onder de zelve

niet alleen deoudfte, maar ook wcl de

voornaamfte, die daar, gelyk over al,

een groot leven in den handel brengen

,

behalven dat zy veel goede Ambagis-lie-
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den, en Konftenaars, uitleveren.

Dus handeld hy ook met die van Arra-

can, met welken Vorft defe Koning in

goed verltand was tot A".i6i8, wanneer

een geweldenaar aan de Kroon quam.

Grooten handel plagten de Japanders

op dit Ryk te doen, gelyk men hier ook

een groot Japans quanier, al van oude

tyden , had , alfoo men de Henen- , Buf-

fels-, en Rochen- vellen, fterk van hier

derwaarts trckj en fchoon defe Vorften

ook wel nu en dan Gefantenaanmalkan-

deren gefondcn hebben, heeft dat egter

met de Japanders maar tot A° i6}o ge-

duurd , alfoo zy dien dwingeland niet

wilden erkennen, om welke en vcrfchci-

de andere redenen men de Siamfe Gc-
fanten onverrichter zake uit Japan te rug

gefonden heeft.

Even zoo handelde defe Koning van

Siam ook wcl met die van Atsjicn, Pa-

lani, Keda, Perah; en met die van Ba-

njar Maffin op 't Eiland Borneo j dog

heeft wel denmc'eftenhandelmet dePor-

tugeefenen Nederlanders gedreven j waar

van wy naderhand breeder zullen fpree-

ken.

De voornaamfte plaatfen , daar defe De voor.

handel gefchied, zyn, buiten de Hoofd-
""™*^f

ibd, TunalTery, ofdefTelfs HooW- plaats
^^^i"'

Mergim, enLigoor, welke ecrixc plaats ygr.

op 1

1

,
gelyk de tweede op 8 graaden

,

jo minuten Noorder breedte legt , en

die van Monf'. Laubere ^ 7achart, Boo-

gaard^ en anderen reeds zoo wel befchre-

vcn zyn, dat wy niet noodig oordeelen,

daar meer af te feggen.

Het land van Siam brengt ook ,
gelyk

alle andere landen van Indien, allerlei

Indifche Vrugt-boomen voort, zoo als

wy die reeds mtell onder de ftofFe van

Amboina bcichreven hebben, ofdie ver-

der door den Heere van Rhede , in zyn

Hurtus Miilabaricus bcfchrcven zynjdeSap-

pan boomis hier een zonderlinge boom,
hoewel hy ook op Bima valt.

Men wil, dat 'er ook ccnige Kaneel ,

groey t , dog die veel flechter , als de Cey-

lonfc, is.

Het Agcl- of Aloes • hout , oordeeld

men hier vry beter, als 't geen in andere

landen van Indien valt i dog echter zoo

goed niet , als 't Calambac-hout (een by-

fondere foort van 't allerfeldfaamÜe Agcl

Volke-
len.waar

mede
die

Vorft

handeld.

hout) 't geen inCoetsjicntsjina, Tsjani-

pa, en daar om ftrecks, groeit.

Gelyk men hier een menigte van frae- Berg-

je Mineraalen en Bcrgftoffcn heeft (te ftoffen.

voren onder de Waaien te fien) alfoo is

'er een , die zy hier Tambac •, dog die men
anders doorgaans Sowafla nocmd , zyn-

de eigentlyk geen zuiver mineraal, maar

een zeker mengfcl van goud en koper.

Daar zyn 'er , dic meinen dat het een

diergclyke loort van koper gcvreeft zy,
als
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Munt
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En hun
taal

,

fchrift,

&c.

als men wel te Connt hjs vond j die 'c goud
zeer na qu;im;andcre houden het voor Ori-

chalcum der Ouden j dog die khyncn
niec te weten, dat het door konfl: ge-

maakt werd. Het valt hier veel; dog
zoo goed niet, alsopBorncoenSumatia.

Dcmunten, die men hier heeft, zyn ver-

fcheide. De Tikal , een fraeje filvcre

munt (die by Monf"^ Louhere zeer wel af-

gebeeld is) doet 3i ftuivers. Hcclchy-
ncn twee heupen tegen een te zyn, waar
op men 2 klcene mcrkjens fiet. Daar
zyn ook halve, enquart Ticals^ en Maa-
ien , die ook van 't zelve fatfoen , dog
maar 6 a 7 iluivcrs ruim weerdig zyn.

DeFocwang, diealmedezoois, doet
maar 3?. ftuiverj de Sampay 4 ftuiver,

en de Payning 12 penningen ruim. Ook
gaan hier Maldivife Cauris , en zekere

bchclpkens van Borneo^ van welke 'er

6 a 7C0 een Foewang doen.

Gelyk de Siammers ten deelen van de
Chineefen, Peguaanen, cnCoctsjientsji-

fen oorfpronkelyk zyn , alfoo fweemén
zyinwcefen, taal, en gebeerden, zeer

fterk na de zelve ; dog zy vallen bruiner

als de Chineefen , en zeer plac van we-
feni ook zyn zy de langftenicc, korten
wat ftomp omgtkromt van neus, fwart

van tanden (die zy met zeker vernis zoo
maken, en dat by hen een groot cieraad

is) zonder baard, en zeer groot van 00-

ren.

Hun taal is als een byfonder Dialeftus

van 't Chinees , en heeft defe, gelyk de
Tonkinfe , Coetsjientsjinecfe, Cambo-
difche, en Quinamle taaien, zeer groo-
tc overeenkomft met de zelve, en hoe-

wel ieder een taal op fich zeiven is, kon-
nen nogtans de Geleerden malkanderen
in hunne fchrifcen meefl verftaan, alfoo

hunne Charafters , en letter- greepcn
(waar van fig wel de Geleerden, doch
geenfins de gemcene lieden onder hen be-
dienen) een en de zelve zyn; dogdeuit-
fpraak van ieder defer volkeren, van zul-

ken CharaiSter, verfchild geweldig veel.

Buiten hun gemeenc, hebben zy nog
ccn Hoofd- taal, waar in de zaakcn van
den Godsdicnfl: door hunne Priefters bc-

fchreven wierden. Zy wierd ook wel de
Balifche , en ook de Sanfcritfe taal ge-

naamd, die met haren Godsdienll: ook
haren oorfprong van deKuftChoroman-
tlel heeft, en alleen hunne Talapoins, Pric-

ileren en Geleerden bekend is.

Zy maken hun papier van oud Gat-
toen, en ook van defchorsvandenboom
Ton Coèj dog het valt zoo glad en ef-

fen niet, als 't onfe.

Hier op fchryven zy met Chineefen

Inkt, en met een griffie of een priem,
ook op bladen, byna als de Palm- boom,
Tan.cn de bladen Baïlan genaamd, die

zy lang-wcrpig vierkant fnyden , en ma-

ken hunne boeken uit een lang blad , dat
zy niet rollen, maar even alseenfcherm,
in de lengie, dog niet in de breedte, toe-
vouv/en.

Zy fchryven niet by Chirafters , als

de Chineefen en Japanders, maar by re-
gels van de hand, en duidelykc woor-
den, volgens hun A. B. C, waar in zy
45 letters hebben. Dog weten van geen
ortographia, en maken tuflchen klinkers
en medeklinkers geen onderfcheit. Ook
kennen zy geen tcckenenvanonderfchci-
ding in een fin, als conimata, punfta,
&c. Egter is hun fchrift fraei, en ge-
lykt eenigfins na Italiaans.

Het is een zeer goeJhertig, dog luy
en traag volk , waar mede egcer wel om
te gaan is, hoewel zy trots en hovaardig
van gang, vry wat bedrieglyk, leugen-
en fnap agtig vallen. Ook zynzy door-
gaans kleenhertig voor den vyand, dog
wreed tegen die genen, daar zy meefler
over geworden , of die van hen verwon-
nen zyn, Zy h(.bbcn van uch zelvcn, en
van al wat in hun land is, zulke groote
gedagten, datzymeinen, dat daar niets

by te vergelykcn is. Ds Mans zyn door-
gaans grooie Heeren , en de Vrouwen
hunne flavinnen, die 't werk doen, en
nevens hunne flaven wei ken moeten. Ec-
nige egter erneren fich met vifTchen , vaa-
ren, den landbouw, of met eenig Am-
bacht, en ook wel met 'taanquekenvan
vee; hoewel 'er ook groote Kooplieden
onder hen gevonden werden^
Hunne kleeding en fpyfe verfchild niet

veel van andere Indianen, gelyk mendie
zeer netj in 't Werk van jd. Bogaard en
andere, befchrevcn fiet.

Zoo men hier trouwen wil, moet men JJ^^ie

met de ouders van de dochter fpreeken, ^^^,^^'

en zyn Bruid met een Bruidlchatvanhen
koopen , en fchoon zy 'er verfcheide heb-

ben, hebben zy egter maar een voorna-

me Vrouw, daar al de andere onder
ftaan.

Ook ontdekt men dit onderfcheid aan

de naamen , die defe verlcheyde Kin-
deren aan hunnen Vader geven ; want
die van de eerfte Vrouw 'noemen hem
Po , of Vader , en die van de andere

Vrouwen Po Tsjaon, of Heer Vader.

Een man mag hier zyn Nicht, en ook

wel twee Zullers na malkanderen, dog
niet te gelyk, trouwen; dogdeKonin-
gen fien daar niet na, en trouwen niec

alleen hunner Vrouwen Zufters , maar
ook wel de Moeders en Dogters te ge-

lyk (gelyk A°. 1^33 gefchiet is) ja daar

zyn 'er geweeft, die fich met hun eigen

Dogters vermengd hebben , om dat zy

oordeelcn geen weerdiger nog hooger

bloed te konncn verkleien.

De Vorll,dic A". iö8p regeerde, had

zyn eigen Zulter ten Gemalm genomen,
teel-

f
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teelde daar een Dochter by, met welke
hy naderhand getrouwd is, en die Nang
Fa , of den jongen Hemel , genaamd
wierd. Onder de gcmeene lieden

vind men doorgaans maar een Vrouw
Het recht van een man is hier zoo

groot, dat hy zyn vrouw en kinderen
(uitgenomen zyn ccrite vrouw, die hy
cgter wegzenden lun) mag verkoopen j

maar zy mogen nog malkanderen , nog
hunne kinderen, dooden.
Hy mag ook van zyn vrouw fcheiden,

als hy wil, en weer met een andere trou-

wen ; maar van overfpel hoort men hier

weinig, ailoo een overfpeelder en over-

fpeelfter, beide voor den Olitant, den
Beul van dit en veel andere Oofterfe lan-

den, geworpen, inde lucht geflingerd,

op zyn tanden gevangen, en vorder te

pletteren getrapc werd.
Hunne huisraad is nieetl gericht na de

flegtc huilen, in welke, gelyk ook in

Ipyfe, zy 't naall by deChineefentcver-
gelykcn, hoewel die wel zoo prachtig
zyn.

Wanneer zy hier fiek werden, gcnee-

fen zy of fich zclven, o t" door Inlandie

artfen, en grnccs- vrouwen, hoewel zy
geen kennis van de Genees- Heel- of

Ontleed- kunde hebben. Ook zyn zy vol

Bygeloove, en daar door ook aan die ge-

dagten vaft, dat veelc door toovery fiek

gemaakt, en dierhalven ook zoo weer
moeten genezen werden, waar in zy veel

andere Ooflerlingen gelyk zyn.

Hunne dooden zyn zy gewoon niette

begraven; maar te verbranden, uitgeno-

men van zulke, die fich zelvcn om hds
gebragi hebben, of verdronken, onder

de voet gellooten, ot ookvandekinder-
pnkken gellorven zyn, welke zy of in de !

JÖo.Tchen, of in de Rivier werpen, ge-

loovcnde, dat der zelver zielen alomme
nog I werven, om ook andere menfchcn

Z' .o veel quaad , als zy maar konnen , te

doen.

Met wat voor een prngt die verbran-

ding d^r Grootengefchied, welkerstoe-

Itel wel cenigc maanden of weken aaneen

duuren kan, Z)U men naeuwely.x geloo-

ven. In welken tuffchen-tydde dooden
gtfta ig beweend, en van de bloedver-

wanten rouw , op hunne wyfe ,
gedragen,

dat wel 't kragtigltc door 't atfchceren

van 'c hoofJ-hair vertoond, en 't geen

,

by de dood van een Koning, van alle de

onjcrdaanen, op een hooge Üraft'e, ge-

daan werd.

Hoe bedroefd men dan is, kan men
daar uit afi^men, dat 'er ondertuUchen

op allerlei ipeeltuigen , en op fluiten ge-

fpeeld, Ipeelcn vertoond, en vuurwer-

ken aangelleken weiden. Nogtans is

men dan met H. bcdryven befig, 't zy

met aalmocflen aan arme lieden te geven,

III. Deel.

I A M. ^1
ofwel met de Priefiers voor de Ziel, en
wcllhind van den overleden te laten bid-

den.

En alfoo dit vei branden met zynentoe-
ftel geld koft , zal de armite Siammer
zelf airyd zorg dragen, dat 'er een pen-
ningsken over blyve, waar van hy eer-

lyk kan verbrand werden.

Daar na werd de aflche des overleden

by een gefameld , ineen kiftje byfonder

gedaan, met H Oliegefalfd, en dan in

een van hunne Tempelen begraven.

Wy zouden meer daar van konnen
fchryven; dog dan 't zelve 'eraf moeten
feggen , dat by anderen reeds overvloedig

geicgc is, v/eshulven v/y hier van afltap-

pen.

Zoo de ouders komen te fterven , er- 't E;f-

ven de kinderen, en by gebrek der zei- '^gc tier

ven, de broeders en zulters, daar na de

ouders, en als die ook onibreeken, zuf-

tcrs en broeders kinderen, waar na, al-

foo men hier met verdcrjcrven mag, de

Koning erfgenaam van alles is-, dog vol-

geus du WLticnder Siammcrs, gaat het

deel van de geilorvene indriedeelcn,ecn

deel voor den Koning, het tweede voor

de Pricilcren , om 't aan de uitvaart te

bckoftigen, en 't derde voor de vrouw
of kmderen , dat dan weer in een

minder deel voor de bylltten en hare kin-

deren verdeeld werd.

De Koning van Siam is een Vorfl
,

die voUlagen Oppermagcig heerfcht, en

van geen Grootcn des Ryks cenigfinsaf- tigeregê-

hangt. In tcgsndeel moeten de Groo- ring.

ten (gt^lyk wy reeds getoond hebben)

als fl.iven, ganlch ter aarde nederg( bukt,

voor hem verich) nen, gelyk hy ook van

alle zyne onderdaanen byna als een God
geëerd en gediend wierd.

In oude lyden plagt hy wel cenigiïns

onder de Wetten , by hunnen eerlten

Vorfl: gemnakr, te rtaan, bywelkehem
bclalt wierd, zyn Raaden te moeten hoe-

ren, en fich na de rnecrderbeit van Item-

men ie richtenj maar zedert dat het al-

oud Koninglyk bloet, door zekeren ge-

weldenaar A". 1630 vergoten wieid, zyn

ook al die Grond wetten, met alle de

macht der oude Mandaryns, met voeten

getreden , en hy , en zyne nazaaten hebben

volflagen onaf hankelykgeheerfcht. hn
fchoon hy dele en gene zaaken noch wel

aan zyne Rvks-Ruaden voortfeld , zal

niemand van hen zoo ilout zyn, om h;m
iets te raadcn , dat hera nadeelig zou kon-

nen wezen.

Zoo hy flerft, erft zyn zoon, en an- Zyn Erf-

dcrs zyn broeder, de Kroon, dat cch-
8*""™'

ter, na dat de macht van defen of genen

V^orll was, wel eens verwilleld is; maar

dochters erven hier geen Kroonen.

Zyn Kiygs- macht te water en te land, Zyn

is z. er groot, enzynOorlogs luig-nzyn ^^'JS^^

1 I goed

's Ko-
nings op-

permag-
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goed en menigvuldig. In eenc weck kan

hy 2. a 500000 man by een krygen, en

zyne Legers beftaan gcmcenelyk uit ct-

tclyke honderdduifenden , die hem op hun

eigen korten , als hy 't maar vordcrd ,

moeten dienen, daar 't hem behaagd}

hoewel hy noch zomtyds aan de zelven

wel eens de gunfl: bewyll, van hen ee-

nige drooge Ryrt te geven, wanneer zy

daar zcU" niet voor hebben konnen zor-

gen.

Zy voeren meert: pyl en boog , ook wel

Jangc en korte pieken, doch veelen van

hen weten ook met Roers vry wel om
ic gaan, andere weer gebruiken fchild en

lwa;ird.

Kanon, Donderbuffcn, endiergelyke

üorlogs- tuigen, hebben zynuen dan me-

de wtlj maar weren 'er niet wel mede
om te gaan} alfoo hen in alle de Krygs-

voorvailen 't hert ontbreekt.

Zy zyn ook van Ruitcry voorfien,dog

hebben d.iar niet veel aan, vermits die

maar een houwer en een ledere fchild

hebben.

Zy gebruiken ook veel Olifanten, met
gewapende mannen 'er op, in den Oor-
log , die wel de voornaamrte Ruitery

van hun Leger, en 't grootfte deel van

hunne hope, wegens een goeden uitrtag

uitmaken, alfoo zy hen daarop voorna-

mcntlyk vertrouwen. Weshalven zy

ook dagelyx hun werk 'er af maken , om
defe dieren ten Oorlog te ocffenen, en

te gewennen, dat zy voor geen Kanon
fchnkken } hoewel 'er ook veel tot het

na- voeren van 't Gefchut, bagagic, en

de levens- middelen gebruikt werden.

Dus heeft hy ook een groot g'.tal van

Galcyen, en andere Vaarinigen, die ten

Uorhig toegeiuft, en van al het noodi-

ge, om zyn Vyanden daar mede afbreuk

te doen, voorfien zyn. Dog zy voeren

geen fwaarder Gefchut, dan klcene Baf-

ien , waar mede zy cgtcr noch al veel

zouden uitvoeren, zoo zy zoo klcenhar-

tig niet waren.

Wat fatloen hunne Vaartuigen , of
hunne Balons en Speel-vaartuigcn heb-

ben , en hoe kortelyk en cicrlyk die op-

getoid zyn, kan men in de Reifcn van
den Ridder de Chaumont , van A. Bo-
gaard , en anderen fien , daar zy zeer

net afgi beeld werden.

Ontrent hunne Gcrichts zaaken heb-
ben de Siammers een zeer nette ordrc,

alfoo men by hen , volgens de wetten
des lands, die alle in de H. Taal belchre-

ven zyn, vonnift} maarbehalvenbcGc-
rechts banken in alle de Ücdcn, is 'crals

een flooge Raad , of opperrte Hof des

Gcrichts, in Judia, bcrtaandc uitjnegen

Raaden , zynde vyf Ovaas , twee O-
pra's , en twee Olangs , die de zaaken
zonder verder beroep afdoen.

Zoo 't nochtans gebeurd , dat hen ec-

nige fware doch twyffelachtigc zaaken
voorkomen, waar aan de noodige getui-

gen of bewyfen onibreeken , moeten de
verfchillende partyen met een zondcrUn-
ge en zeldfame wyfe van eed-fweering
hunne ziak goed maken , en de zelve

bewyzen, 't zy met onder water te dui-

ken , 't zy met de handen in ziedende

Olie te fteekcn , of wel bloots vocts over

't vuur, of heete plaaten te gaan, ofook
wel met een befworen klomp m te flik-

ken , waar van wy breeder onder de zaa-

ken van hunnen GodsdienÜ zullen fpree-

ken.

Gelyk de Siammers hunne tvden van
droelheit hebben, alloo ook van vreug-

de, op welke zy fich met verfchcidener-

lei Speeltuigen, na hunne lands wyfe,
vermaken. Zy hebben een fnort van

\'ioolcn, met3fnaaren, die zyTró noe-

men; en een foort van Blaas- tuigen. Pi

genaamd , die eenigfins na onfe Hautbois

gelyken.

Ook hebben zy een foort van Trom-
petten, en hunne verdere Speel- tuigen

zynGongen, enTJfa's,ofOofterfeTrom-
melkens, die wy bevorens reeds befchre-

ven , en afgebeeld hebben.

Men heeft hier ook veclerlei foorten Dieren"
van groote en kleene dieren , en zeer veel en 't on^

ongedierte. gedierte

Ongemeen werd men hier van de mie-
"^

ren, en voor al van de witte mieren ge-

plaagd. De muggen zyn hier zoo onge-

ioovelyk veel en groot , dat zy in Haat

zyn om iemand byna dood of blind te

rteken. Dus heeft men 'er ook duifend-

beenen, en vuur- vliegen in meenigte.

Gelvk onder de erootc dieren hier de De witte

Olifant de voornaamrte is, alfoo fiet men ^""°'»

die hier zeer groot, van 10 a 11 voeten

hocg
, en menigvuldig in de Boflchen

van verfchcidc foorten.

Men heeft 'er grmeene van kouleur,

en ook witte, en roodc Olifanten, ge-

lyk de Koning van Siam in zyn trotfe

Eertitels ook daar op rocmd, dat hydic
belit.

De roode is mede wel zeer zcldfaam,

van welken de Siammers ook wonderen
weten te verhalen } manr de witte is veel

ongcmccner, en voor hooger en Heili-

ger, niet alleen by hen, maar voor al

ook by die van Pcga geacht, alfoo hem
die als iet heiligs aanbidden.

Defe werd zeer zelden gevonden, en

als hy al geworpen werd, werd het voor

een wonder geacht.

A". iföS zond de Koning van Pegu,
gehoord hebbende, dat 'er tn Siam een

witte Olifant was, een Gefant met groo-

te Gefchenken aan dien Vorft , bieden-

de verder aan die van Siam, om hen al-

les, wat zy voor dit dier begeerden, re

wil-

%

'
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willen geven i
doch die van Siam, niet

genegen die dier te miflen, wilden na
geen bidden en fmccken cm het zelve

luilleren, waar over de Verft van Pegu
200 vertoornd wierd, dat hy goed vond,
hem daarom alleen den Oorlog aan te

doen
,
gelyk dat ook verder zyn welvaren

gekoft, en zynen ondergang veroorfaakt

heeft.

In 't jaar ifjo had de Koning van
Pegu (zoo f^incent Ie klank getuigt) vier

witte Olifanten voor zynen wagen.
Wat voor A°. 165 j wierd 'er een jon-

ge witte Olifant in Siam gevangen , waar
over die Vorft wel zeer verblyd was

j

doch het duurde niet lang, alloo hy in

't gemelde jaar fchielyk Iticrf , waar over

zyn Majefteit zoo ontfct was , dat hy
belaftte alle de flaven, die op dit beelt

gepaft hadden , om te brengen. Ook be-

toonde de Koning zelf voor dit dood
beeft noch een groote eerbiedigheit,be-

laftende het zelve by een van de voor-

naarafte Tempels te begraven , ^n een
Pyramidaal huisken boven het graf te

maken i doch naderhand wierd het weer
opgegraven, en met een grooter pracht

en itatie, dan men oit ontrent degroot-
ile Mandaryns had ficn vertoonen, ver-

brand , de afTche verfameld , en weder
by den vorigen Tempel begraven.

A'. i6jf wierd 'er in 't Bofch boven
Judia een geworpen, waar van de Siam-
mers , en zelf zeer geloofweerdige en
aanfïenlyke lieden onder hen , dingen ver-

haaien , die byna niemand , als hy die

hoord
, gelooven zal.

Dit dier quam in de maand Mcyfpier-
wit te voorfchyn , en zoo ras de Koning
'er bericht af gekregen had , zond hy
Oya Poeceloek , met vier anderen van de
grootfte Manderyns, om te vernemen,
of het ook zoodanig gelegen was , als

men hem bericht had.

Na dat zy nu by dit dier gekomen wa-
ren, vonden zy het fchoon , en onge-

meen wit, waar van zy den Vorft ten

eerftcn kennis gaven.

De Koning, hier) over zeer verblyd,

alfoo hy dit voor een groot geluk hield

,

ging zelf met een zeer prachtigen ftoet

van Grooten 'er na toe, om dit zelf te

befichtigen, en dan het dier als in een

proceflïe of ommegang na de ftad te ge-

leiden. Doch hy was 200 ras niet ter

plaats, daar het fich onthield, te land

geflapt , of dit dier was fwart geworden,
waar over alle defe Mandaryns zeer ver-

baaft wierden , ten deelcn uit verwonde-
ring over dit zeldfaam voorval , maar
voor al uit vrcefe van door den Koning
voor leugenaars en bedriegers aangeficn,

en daar over dan van hem geftraft te wer-
den; maar Oya Poeceloek ten volle van de

waarheit dezer zaak overtuigd , en door

ï A M. 6-;

de pgting , die den Koning voor hem
had, verlekerd zynde, dat zyn zeggen
by den Vorft ing ing hebben zoude, nam
de vryheit van hem dit te melden ,

-

waar over de Koning , wel verre van
dit qualyk van hem, of van anderen
IC nemen, niet minder, dan zy, ver-

baall was.

Hy ging dit wonderbaar beeft ten eer-

ften öen, en bracht het als de grootfte zeld-

fiamheit, oit in zyn Hof gefien, in de
ftad Judia, alwaar 't, na eenen nacht Ko-
per- rood geworden en gebleven is, ge-
lyk dit ons Opperhoofd toen zelf uit de
mond van den voornoemden Oya , een
zeer net en naeukeurig Heer, verftaan

heeft.

En om te toonen , dat 'er meer zulke
roode Olifanten zyn j de Koning van
Siam had in dat zelve jaar nochccnvol-
waflen en ongemeencn grooten Koper-
rooden Olifant , die,omzynwonderlyke
fchjonheit, enzeldfaamegrooiheit, van
hem voor den Prins der Olifanten ge-
fchat wierd.

Ontrent defen tyd was 'er ook een witte

jonge Olifant, by Coraffima, dicht aan
't gebergte van Cambodia, gevangen , die

noch in 't Bofch opgevoed wierd.

Eenige jaaren voor A°. 1635, zoo de
Heer Jooft Schouten getuigd , zyn hier

ook twee jonge witte Olifanten gevan-
gen; doch niet lang daar na, tot groote
verflagenheit van dien Vorft, geftorven.

Ten tyde, als de Ridder di Chaumont
hier A°. lóSy quam, was 'er een witte

Olifant; dogA°. lóö/, wanneer Monl'.
de la Loubere vexichecn ^ was defe al dood j

doch dit fmertelykc verlies wierd noch in

dat zelve jaar, den p December, door
het te voorfchyn komen van een ande-

ren vergoed, hoewel hy toen noch niet

gevangen , en noch in 't Bofch was. En
in dien tyd was 'er in Siam geen witte

Olifant, dan defe alleen, te fien.

DeSiammerseeren defen wittenOlifant

niet alleen als de Prins van alle anderen,
maar zyn van oordeel, dat 'er, buiten de-

fe Vorftelyke waardigheit, zelfiet God-
delyks in defe dieren te befpeuren is

,

waarom zy die niet alleen zeer verre bo-

ven alle andere achten , maar ook als

Goddelyke eere bewyfcn, nietalleenom

zyn witte verwe, maar voor al om der-

felver groot en boven -natuurlyk vcr-

ftand, 't geen in de zelve allenthalvcn

zeer ilerk;doorfchitterd : gclyk dit ook
de cenigc reden is, waarom zy gemee-
nelyk uit filvere en goude ferviefen ge-

diend , en , by tyden van fiekte , zelfs

van de grootfte Mandaryns bewaakt

,

en opgepaft wierden, en gelyk zy fich,

na 't zeggen der Siammers , wan-
neer men hem veel eere aandoet , en een

prachtige ftaiie geeft, zeer verblyden,

/ i en
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en zeer moedig 'eropzyn, alfoobedroe-

ven zy fich zeer, wanneer zy bcipeuren

dat men hen vcrachrelyk behandeld, en

die ecre benecmd.

Buiten den Olifant (van welkers vangft

elders breeder gefprookcn is) heeft men
hier ook den Rhinoceros, en een groot

getal ran defc dieren ; die zelden levend,

en meeft in ftrikken gevangen, ofgcfcho-

ten werden , en wanneer de Siammers den

Hoorn , of ook 't fweet , en 't water der

zelve konncn bekomen , meinen zy een

fchat gevonden te liebben.

Hier zyn ook zeer veel fwareTygcrs,

wilde Buffels, Stieren, Koejen, Elan-

den, zeer veel Herten, Hinden, diezy

meeft maar om de vellen doodcn. Paar-

den , Bokken , Geytcn , Katten , en

diergelyken, vallen hier ook veel. Cay-

mans , of Krocodillen , zyn hier menig-

vuldig , ook weten hunne gecftclyken

die te befweercn, en geven voor, datzy

die ook verre van Judia bannen , dv/in-

gende de zelve om beneden Bankok te

blyven, en, zoo zy nader komen , van-

gen en ftraffcn zy de zelve } doch, hunne ^

befwecring nagefpeurd zynde , is enkel

bedrog , alfoo zy die met een hond , of

iet anders aan een hoek geflagen, behen-

dig vangen, en aan 't volk wysmaken,
dat zy die belworen hebben. Hoewel
'er zyn , die fich , door de zelve dage-

lyx te voeden, zeer gemeen 'er mede we-
ten te maken.

Men fiet hier ook veelcrlei llag van

Vogelen , namentlyk : Arenden , Paeu-

wen, Ganfcn , End- vogels , Hoende-
ren, Duiven, Papegacjcn , Pcrkieten,

Kracjen, byuitftckvccl, MulTchen, en

een foort van onbekende Vogels , die.

zeer cierlyk van vederen , en welke zoo

wonderlyk met allerlei koulcuren getee-

kend zyn, dat men'eroververbaattmoec

ftaan , waarom zy ook zeer ftcrk van de

Chincelen, en andere volkeren, gefochc

werden.

Nu en dan vcrncemd men in de Golf
of Bocht van Siam, wel eens een Pots-

kop, of een loon van Noordkapers, of

Vm-viflchen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Vy^n de Jloutheit der J»Y)inders. Fonugeckn hier gehmen. Zaaken ^?r Macaflaa-

rcn, f^an de Nederlanders. Brief van den Koning aan de Heer Maatfuyker.

Lyji der Siamfe Opperhoofden. Fan de Engellchen en Franfchen. De Griek

Faulcon hejchreven. Ztldfame Staats omiu.enteling hier , en fchrikkelyke dood vaa

Conftantyn Faulcon. Eenige byfondere zaaken der Koningen van Siam. Fan bet

Koningryk Patani , en onfen Handel daar.

Van de

ftou'heit

der Ja-

panders. GElyk de Koningen van Siamaltyd

zeer fterk voor den Handel , en

de vertiering van Koopmanfchap-

pen geweeft zyn, alfoo hebben zy van

ouds hier groot werk van de Japanders

gemaakt, voornamclyk, om dat zydaar

jaarlyx met groote kapitaalen filver, die

zy met hun eigen Jonken overbrach-

ten , verfchcenen , waar mede zy een

groot getal van Herten- en andere vcU

len, in Japan zeergetrokken, inkogten,

waar op zy groote winftcn hadden

Behalven die japanders, die dan zoo over

en weder voeren , waren 'er ook ver-

fcheide, die-,* doordevruchtbaarheitvan

dit land , en door den overvloed der le-

vens-middelen , gelokt, fich hier ncder-

fetteden, van welke metter tyd het Ja-

pans quartier hier aangegroeid is , en

Waar door dan ook tuflchen defe Voi ften

over en weder vcrfcheide gefantfchappcn

opgekomen zyn.

Het duurde al een geruimer tyd , dat

Xy hier in veel ruft leefden, en groote

voorrechten genoten j gelyk de Japan-

ders een trotfc Natie zyn, die zich of uit

wraak, ofwel uit andere groote infich-

ten, niet ontficn de ftoutfte zaaken, die

men fich verbeelden kan, uit te voeren,

waar van wy een klaar bewys in 'c gevan-
gen nemen van d? Heer A^i/j?/,Landvoogd
vanTayouan, in zyn eigen vefting aldaar

gegeven hebben, alfoo hebben zy hierin

Siam ook een zaak ondernomen , waar
over de gantfche wereld moet verbaaft

ftaan: want wat voor A°. löjövry fterk

hier in getal toegenomen zynde, heb-

ben zy fich verftout het Paleis van den

Koning met de uitcrfte wanhoop aan te

taften , en den Vorft in zyn eigen ver-

trek met een weergaloofe hoogmoed en

ftoutheit niet alleen gevangen te nemen j

maar den zclvcn (alloo de Siammers zeer

lathertig, en tegen hen in verftand ofin

dapperheit niet opgewaffen zyn) ook
zoo lang in hun geweld te houden, tot

dat hy hen eerll met veel voorrechten

begunftigd, de z:lve Z-'cr dier befwo-

ren , en met zwaarc ccdeii belooft heeft

ditnoit te zullen wreeken, en hen ook tot

het einde van zyn leven als zyn lyf wacht
te zullen gebruiken ,

gelyk dat ook (mo-
ge-
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gelyk om dat men to:n niet anders kon)
nagekomen is.

Naderhand echter, na dar die dwin-
geland , die al 't Koninglyk bloed hier

uitroeide, waar in zy hem leer behulp-
faam geweell ('yn, aan de Kroon geraakt

was, heeft hy , van hen mede eenige

donkere wolken vreefcnde, middelen be-

dacht, om fich van hen eensklaps, en
dus te f^elyk van alle vreefe te ontflaan,

gelyk hem dat eindelyk foodanig gelukt

is, dat fy alle, ontrent 600 man fterk,

uit dit Ryk vertrokken, of heimelyk ge-

dood zyn, waar door 'er pas 70 of 80 in

Japan weder keerden.

Hier uit foii men moeten en mbgen
vaft ilcUen, dat die Koning noit weer
eenige Japanders in fyn dienft feu heb-

ben willen gebruiken, al was 't maar uit

vreefe, dat fy, volgens hunnen wraak-
fuchcigen aard , dit laatfte bcdryf des

Konings hem fouden trachten betaalt

te zetten; maar tegen veler gevoelen en
raad heefi hy diegenen, diegevlugt wa-
ren, fclfs weder ingeroepen, omdat hy
(foo men voorgafj vreesde, dat fy om
fich aan hem te wreeken , echter wel mid-

del vinden zouden, waar op 'er dan 70
of 80 weer gekomen zyn, aan welken
hyeenfchoon ftuklands gegeven, enver-

fcheide groote voorrechten verleend heeft.

En hier van is het jegenwoordig

Japans quartier metter tyd gegroeid.

Hy gaf toen aan hunne drie voornaamfte

Hoofden ongemeene Eertitels, en ver-

deelde hen onder een van zyne Mandary ns.

Daar boven heeft hy door den Berke-

lang verfcheide byfondere Gefantcn met
gefchcnken aan de Gouverneurs van Nan-
gafacki gefonden, om fich wegens zyn
vorig bedryf te verfchoonen , en hen zyn
vricndfchap aan te bieden, henzelf, om
te komen handelen , uitnoodigende , hoe-

wel de Japanders hem (gelyk wy onder

de Japanfchc zaaleen hier en daar in het

Dag*regiller aanhalen) zeer verachtelyk

daar op behandeld , zyn Gefanten met
finaadheit te rug gcfonden , en hem open-

baar verweten hebben, dat hyeenUfur-
pateur , een Roover , en Geweldenaar
was, dien zy niet ei kennen wilden, al-

foo hy zyn handen met het bloed der regte

Konmgen zoo fchandelyk befwalkt had.

Ja zy zonden hem de Jonk met goede-

ren , zoo geladen als fy was, te rug
,

zonder 'er iets van in hun land te willen

hebben, of zonder den Gefant te willen

hoorcn (preken.

Defe finaad heeft hy moeten op-

kroppen , en naderhand , op aanrading

der Japanders , hier noch woonende
,

doch zeer verarmd, en daar uit eenige

voordeelen hoopende, verfcheide malen
getracht, om dit ftuk te boven te ko-

men , en den handel herftcUen i doch al-

I Ivï.

les is vergeefs geweeft, alfooijde Kei-
fer van Japan aan alle Japanders reeds
geboden had , niet uit hun) land te

gaan, en te gelyk aan alle, die 'er bui-
ten waren, verboden, oic weer in hun
land te komen.

Dat de Portugcefen lang voor onfe Na- Porru-
tie hier geweeft, en gehandeld hebben, geefen

cenigfins, uit 't geen wy bevorens h'efge-is al

gefcgt hebben, gebleken j dog hier zul-
^'°'"'

len wy dit klaarder aanwyfcn.
Dit fchynd zyn begin genomen te heb-

ben , zedert d.it Jlfonjus Jlbukerk A°.
ifio Malakka ingenomen, en aan den
Koning van Siam daar kennis van gtgc-
vcn heeft, 't geen dien Koning zeer aan-
genaam was, gelyk hy ook een verbond
met hem gemaakt heeft, zeer verblyd
zynde, dat zyn land, dewyl hy het dog
niet had konnen veroveren, in hunne han-
den geraakt was.

Na dien tyd hebben de onder-Konin-
gen van Indien , mitjgiders de Portu-
geefche Landvoogden van Malakka, ver-

fcheide Gefanten en koltclyke gefchcn-
ken aan defcn Koning gcfonden, die we-
der door zyne Gefanten , en met geen
minder gefchenken vandaar, beantwoord
zyn.

Daar op is dan yerder het toeftaan van
den handel aan de Portugecfcn, door dit

ganfch Ryk, en daar beneven die gunft
gevolgd, dat de Koning hen tocgeitaan

heeft , hier een Kerk te bouwen , eri

hunnen Godsdicnft hierteoeffenen} ver-

leenende ook aan den Pater of Prieller

van die Kerk een maandelyx inkomen;
en gelyk de Portugecfcn hier quameil
handelen, alfoo Hond de Koning ook aan

zyne onderfaten toe, om op Malakka te

vaeren, en allerlei levens- middelen daar

met hunne Jonken te brengen.

A°. I f 16 of 15-17 is Duarte Celio hier

ook als Gefant met Brieven van Koning
Emamel gtwcc f\y dien toen zeer ftate-

lyk en vriendelyk van den Siamfen Vorft
ontfangen, en met zeer aanfienlyke ge-
fchenken te rug gefonden is.

Hier door zyn zy, fchoon van natu-

re trots en quaadaardig tegen ons, nog
opgblafener en quaadaardiger geworden,
figniec ontfiende om ons hier ook, even
als in Japan, den voet dwars te zetten,

met ons by den Vorft als een deel Zee-
roovers, en een volk zonder regcering,

die niet te vertrouwen waren, afte maa-
ien.

In de eerftc tydsn wierd daar al veel

van geloofd; maar, nadat die Vorften

wat meer licht hier afkregen , en zoo ons,

als de Portugecfcn, wat beter hadden lee-

ren kennen, wierd 'er niets meer van aan-

genomen, en hen klaar aangetoond, wat

agting die Vorften voor ons hadden ,

niet tegenftaande zy al voortgingen mee
/ ^

ons
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1614. °"S fwart te mak-fi-, waar mede zy wel

mets wonnen; mnar cgter hanncnaard
volgden, zyndc dit, dewyl zy, na onfe

komft hier, z;er begonnen te verarmen,

hec cenige, waar mede zy fig nog wat

konden kittelen i hoewel hen de Ko-
ning anders nu en dan wel openbaure

blyken van zyn ongenoegen, over'c on-

gelyk dat zy ons fomtyds deden ,
ge-

toond heeft, waar van geen geringe blyk

was, dar hy henA°. 1614 met de wapens

dwong, om 't Nederlands Jagt, 't geen

Don Fernando de Silva binnen de Siamfc

Rivier van ons genomen had , aan ons

weer ©ver te geven , waar op ock een

Oorlog tuflchen hem , en die van Manil-

hi , gevolgd is.

Wel is waar, dat de Portugcefen eg-

ter hier nog bleven, en fig dit niet eens

aantrokken j maar zy zyn ledcrt by den

Koning, en dcGrooten, zeerverdagten

veragt geweclt, en hun Vicaris kon geen
gehoor krygen.

Hier op volgde, 4 jaaren daarna, de

vyandelyke daad, A°. 1(^28 met 2 Gal-

liounen , onder Don Jan Alcrajfa , ter

ordre van den Landvoogd en Raad van

Manilha, voor de Rivier van Siam be-

dreven, wanneer niet alleen des Konings
Cantonfc Jonk verraderlyk genomen

,

en, nadat zy geplunderd was , met man
en muis verbrand is; maar het zelve heb-

ben zy ook aan een Japanfche Jonk van

Nangafacki gedaan; al 't welke den haat

des Konings , en der Grootcn , zoodanig

heeft doen toenemen, dat zyn Majefteit

't Galjoot, en de goederen van Gafpar

Suares ^ een Portugees, A°. lójo met
eenige Waaren van Macao hier gekomen

,

aangcflagen, verbeurd verklaard, en alle

die Porciigeefen
j
jaaren lang zeernaauw

gevangen gehouden , en hen gedwongen
heeft, om hun koll langs de itraten te

moeten gaan bedelen.

Die van Malakka zonden daar op, A°.

16} 5 in Jiily Sebafliaan Mendes d'' /ivila

,

als Gcfant, die met 10 Portugeefen, en

30 Inlanders hier mei een fmal gefchenk
verfcheen , om de vcrloffing defer aan-

gehoudene Portugcefen te vcrfoeken. Hy
kreeg gehoor by den Koning, maar hem
wierd zeer weinig cere bewefen ; ook
wierd hem de vorige vriendfchap wel
weder toegefegt ; maar even gelyk hem
'c ontflag der gevangenen beloofd wierd,

dat is, zoo flaauw en geveinsd , dat hy
veel redenen had, om te twyfFelen, of
'er wel iet van komen zoude. Om dan

zeker te gian , slfoo hy zag , dat hy maar
opgehouden en befpot wierd, nam hy
roet zyn Vaartuig, en met al de gevan-

genen, jflil de vlugt , en zakte de Rivier

gefwind af, en fchoon de Koning , 'er

de lugt af gekregen hebbende, hemdede
vervolgen, is hy egter het ontkomen

;

het welk de Vorit zoo qualyk opnam

,

dat hy daar over zoo wel met de Portu-
gcefen , als met de Caiiiliaanen , in

groote vyandlchap gcraakic, waar toe
zy nog een nieuwe aanleiding g-geven
hadden , met de Rivier van TanulTery
met 1 Fregatten tebefcuen, endair door
't binnenkomen van 's Konings Vaartui-
gen in Siam niet alleen ie belecitn, maar
ook verfchcidc van die neg in diit zelve

jaar weg te nemen.
Dele daad vertoornde den Koning by

uitnemcndbcit ; dog hy kreeg nogindac
zelve Noorder-failotn gelcgcnhtit, om
fig aan cenige Caililiaincn te wrctJten,

alloo zekere Chineelche Vv'"ankirg, met
ecnigc aanlleiielyke Caihliaancn (waar
onder fig Don Leuïi de Gulman^ Serge-

ant Majoor van de Spaanlche Veiling
op F^ormofa, als hun Hoofd, bevond}
van Kelang na Manilha ven rekken, door
een Iwaren llorm Malt- en, Roer-loos op
Ligoor vervallen was, welke de Koning
Jiet geviingen nemen , en nevens de g jede-

ren, (bellaande in iif pikolZyoe, en
eenige andere Chineelche Waaren) na

Judia voeren.

A". 1 63 j- verviel 'er weer een Portu-

gees Kapitein, Franci/co Cotring de Ma'
galano , met zyn Vaartuig op de Wal
van Tanaflery , van waar hy met 1 4 Por-

tugeefen, en ettelyken flaven, na Judia
gebragt , en , even als de vorige zeer

elendig gehouden wierd, tot dat de Ko-
ning hen allen naderhand, uit infigten

van Sraat, goedvond te begenadigen,

en lien A°. 1630 nevens eenige Gcfantcn
Brieven, en Gefchenkcn, ten dcelen na

Malakka, en ten deelcn na Manilha, te

zenden, met lall om de vorige vriend-

(chap te herftellen.

Het jaar daar aan is hier een Gcfant
vanGoa, en een van Manilha, mettief-

felyke Gcfchejiken , zoo van den onder-

Koning , als van den Landvoogd van Ma-
nilha , verlcheenen , die alle de vorige

wonden zoodanig hebben weten te Zul-

ven, dat de vriendlchap daar door wel
eenigfins, maar meer in fchyn , dan In-

derdaad, vernieud is, dat in de volgen-

de tyden wat henen gefleurd heeft, al-

foo de Vorft dit niet zoo zeer om de

Portugeelen, als wel om zyn anderever-

borgene belangen, ingelchikt , hoewel hy
na dien tyd tot zyn dood toe, zeer wei-

nig werk van hen gemaakt heeft.

By de volgende Koningen is dit nu en
dan wel een weinig veranderd, nadatzy
de hulp der Portugeefen , den ecnen tyj

meer, dan den anderen, van nooden had-

den i maar zy hebben geen reden gehad,

om daar veel op te roemen , in welken
(taat het tot nog toe gebleven, hoewel
'er nu en dan tuflchen beiden wel eea

luchtje gekomen , maar 't geen door-

gaans

1(530.

^
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l6fO. gaans van korten duur, en van weinig

belang gewecft is. En dit is wel 'c voor-

naamfte, 't gene wy van de Portugeefen

weten te zggen, die tot nog toe hier

hun byfonder quartier hebben.
Zaaleen Wy hebben bevorens ook aangehaald,
der Ma-

j^j, jg Macafiliaren hier mede eenbylon-

Kn, der quartier hebben; dog zullen nazeg-

gen hoe, en wanneer, zy hier gekomen
zyn.

De Koning vanMacafTar, Craiit Som-

harki^ dieontrent A°. i6;oleefde, h:eft

een Broeder gehad , Dain MangaJi ge-

naamd, (een naam, die ons in 't verhaal

der MucafTaarfe zuken, onJer de Vor-

llen van Goa , voorkomen zal ) die van

zyn Broeder zeer bemind , by alle de Ho-
velingen zeer ontfien, en e-jn van zync

vóornaamfte Raadslieden was , volgens

welker ontwerpen hy doorgaans gewoon
was zyne maatregels van Staat te nemen.

Hoe voorfigug en Staatkundig nu

defe Heer welen mogt , had hy cg-

ter niut konnen beletten, dat de Koning
fig ten grootften deele aan 't welgeval-

len van een van zyne bywyven, uie hy

uitnemeni beminde , zoodanig overgege-

ven en als verflaafd had, dat zy hem door

haar grooten geeft, ongevoelig, tot het

gene zy geerne had , wift te doen over-

hellen.

Defe Princes had al overlangbcfpeurd,

dat haar niemand meer, dan Dain Matiga-

li^ in de weg was j ook had zy uit 's

Konings eigen mond al vernomen, dat

hy de Itoutheit gehad hadde van den Ko-
ning af te raden ," fich zoo verre aan haar

over te geven.

Dit zette haar ten eerften tot wraak

aan, en zy wift middel te vinden, om
hem by den Koning, zynen Broeder,

zoo verdagt te maken , voorgevende
,

dat hy na zyn Kroon en leven ftond
,

dat hy genoodfaakt was op fckercnnagt,

met z van zyn gctroufte vrienden , en

2,yn gereedfte fchattcn, de vlugt na Java

te nemen , daar hy , zoo om zyn hooge

geboorte, als uit andere infichcen, zeer

wel ontfangen wierd, behalven dat hy

daar ook met de Dochter van een Ja-

vaans Prins op Socrabajaquam te trouwen.

Men kreeg zoo ras op Batavia geen

bericht van 't landen en neltclen van de-

len Prins aldaar, of haar Edelhcden von-

den goed, dien Landheer te doen begry-

pen, dat zyn langer verblyf aldaar hen
niet aangenaam was, weshalven hy, ly-

delyk van de lagen, die men hemley,
gewaarlchoud , en ondertuflchen door

den Koning van Siamverfogtzyndc, om
fich in zyn Ryk te komen nederfetten,

goedvond de groote voordcelcn' , hem
door dien Vorlt meer dan eens aangebo-

den, aan te nemen.

De Koning, hier af bericht bekomen

I M. 7i

hebbende, zond hem ontrent A°. 1654 "^$0.
een groot Schip toe, om hem en zyn
gevolg (dat nu al tot in de 60 huisgefinnen
aangegroeid was) over te voeren , en
onifing hem met zeer groote bewj^fen
van agting.

Hy dede niet alleen ten eerften een
fraci huis voor hem bouwen ; maar hy
vereerde aan den Prins, en aan zyn Ge-
malinnen, ook verfcheide heerlyke Dia-
manten, en andere keurlyke Geileenten,
mitsgaders zeer veel goude vaten, maar
't vóornaamfte was, dat hyiedsrvanhen
een inkomen na hun ftaat g if.

Ook maakte hy Dain AiangaU^ Dokja
Pakdi , of groot Schatbewaarder des
Ryks, en gaf aan de Macaftaaren in 'c

gemein zoo veel land in eigendom , als

zy van noodcn hadden, om te bebou-
wen, met laft om daar van de thienden
aan hunnen Prins, even alsofhyhunKo-
iiing was, te geven.

Defe groote weldaden des Konings,
erkende Dain Mangdi vclI jaa; cnaanüeii
anderen met dankbaai heit , doende in

veel gevallen aandenKoninghlykcn ,hoe
zeer hy aan zyne belangen gch; ge v/as.

Eindelyk egter viekn 'er nu verfchei-
de ziaken voor, die hem andere maat-
regels deden nemen , waar onder zyne
Pnefters, dood-vyandcn van den Afgo-
difchen dienft der Siammers, niet wei-
nig werkten, te meer, om dat de Ta-
lapoins hen zeer fterk in 't oefFenen van
hunnen Godsdienft vervolgd hadden, om
't welke te wreeken, zy den Prins ook
zoo verre buiten fpoor wiften te bren-
gen, dat hy met hen een ontwerp ge-
maajït had , ora fig tegen den Koning,
zynen weldoener, op te werpen, en lig

als Hoofd der Mooien, die fig nu al
5

jaaren tegen delen Vorll aangckunt had-
den, te verklaaren.

tiet eerfte bewys, dat hy daar van gaf,

was zyn agterblyven,en,na reden gevraagd
zyndc, gaf hy voor, dat het verliesvan

zyn liefite Gemalin hem tot een cenfaam
leven overgehaald hid, en dat die alleen

de oorfaak was, dat hy niet meer zoo,
als wel voor henen , aan 't Hof vcr-

fcheen.

De Konirg, die wel beter wift, liec

fig gecnfins hitr medcpaejcn, alfooheni

berigt was, dat Dain Mangali , nevens

nog } andere voorname Maleyers, wel
20000 man hier en daar in 't Ryk ver-

deeld, en het voornemen hadden , om
met 5*000 JVlooren den Koning in zyn
Paleis te overvallen , en fig zoo meefter

van zyn Krcon te maken.

Hy wift zeer wel, dat zyn gewoone
wagt niet in ftaat was, ora zulk een troep en

gt weid te wederftaanj maarvermics defe

bommel zeer tydig uitbrak, vondhyge-
legenhdt, om hier ia door de zorgevan

Con-
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Van de
Neder-

landers.

lófo. (^ofjianfyn Faukon z-^odm\g te voorfien,
tJat die gitilchc aanilag op een tyd , wan-
ncei zydic minlt dageen, vehdeld wierd

,

alfoo 'er op alle de wegen, daar zy door
nekken mot-nen, zoo veel volk in hin-

Jcr]ag?n gclcgt was , dat zy , merkende
dat ue bot vergald was , beil keurden
hun werk voor dien lyd te Itaken , om een

bjcer gelegenhcic af te w.igten; maar de

Koning, hier mede niet voldaan, over-

lei mee zyne Mandaiyns, wat hier ver-

der in te doen, en bcilonc , na veelover-

WLgingin, om defen niisllag aan de Ma-
calia.trie Hoofden, mits dat zy hem om
genade quaroen verlbcken , en figuirzyn

land begaven, te vergeven.

Zy quamen daar op alle by den Ko-
ning, verlogcen hem pardon , en ver-

kregen 't ook j maar Dain jViangali ver-

Ichten niet, waar over defe Vorft zoo
vertoornd op h:m wierd, dat hy aan-

llonds bcl.iftc, hem met een Vloot, be-

mand met 7000 Siammers, m zyn quar-

tier, dat hy z.-er Itcrk gemaakt had , aan

te ruften.

De Griek (anders ConJIantyn Faulcon

genaamd , en dien wy hier na breeder

befchryvcn) was Zee-voogd over defe

Vloot , onderfteund van de meelle Eu-
ropeërs, hoewel de Nederlanders figuit

andere infigten hier van hadden weten te

verfchoonen.

Men taftte de Macp.flaaren dapper aan,

en Dain Mangtli, wel fiende, dat hydien

dans niet ontfpringen zou, verkogc de

Siammers zyn huid zeer dier-, dog ein-

delyk, alloo hy met zyn kleyn hoopje

zoo grootcn Vloot van volk, dat gelta-

dig aangroeide, niet wcderftaan kon,

wierd hy door vyf pylen, en een' Snap-

Laanfchoot , in 't hoofd zoodanig ge-

troft'cn, dat hy voor iyn oudlle Zoons

voeten, in 't midden van een grooren

lioo.) Siammers, door hem verflagen,

dood nederftorte.

De zynen liiclden 't nog eenigen tyd

gaande, maar lieten 'er meell hec leven,

uitgenomen zyn twee Zoonen, die op
een wonderlyke wyle nog behouden, en

zedert zeer genadig door delen Koning
behandeld, en na hunne geboorte Vor-

ilelyk opgevoed wierden, en men zegt

dat zy nadeih.md ook Chrillen gewor-

den , en in de naam des Konings vnn

Viankryk , en van i\cn Heer Dauphin

(die over hen als gevadcrs ftonden) ge-

doopt zouden zyn.

Van de weinige Macafllxaren , toen

nog overgebleven , is het MacafKiars

quiirtier, dat men hier nu nog heeft ,

metter tyd anngcgroeidj hoewel het van

niet veel belang is.

Dat de Nederlanders hier mede al van

oude tyden af fig ncdergefet , en Herken

handel gedreven hebben , is een zaak die

onbeiwiftelyk is; maar het zal niet on-
aangenaam zyti , dit wat verder op te

halen.

Wanneer de Zee-voogd Wyhrand van
fFarwyk^ den zo Mey 1004 vanDjohor
t'zcil gegaan , en den }o op de Rheede
van Patani gekomen was , alleen mee
toeleg, om daar eenige Chineefcn aan te

nemen , om hem in de togt na China
behulpfaam te zyn , verftond hy daar

van ecnigc Siammers , dat hun Ko-
ning gewoon was, jaarlyx eenige Ge-
ianten aan de Grooten van China, en
aan dien Voril te zenden , om aan den
zeiven de eerbicdighcit , als zyn Vafal,

te bewyfcn, en uit dien hoofde voor hem
te Sombayen (ten welken einde zy ook
doorgaans, om te zekerder dien leigt te

doen, die alle anderen verboden is, het

Zegel en Wapen van den Ke-ifer van

China met fig voeren) vond hy goed
Cornelis Specx na Siam te zenden, met
verlbek om door gunll van delen Koning,
onder 't gevolg van defcn Gcfanc, met
eenige Gefchenken na China te mogen
gaan.

Hy vertrok met een neef des Zee-

voogds, benevens een Bootsman, cneen

Jongen, den 9 Juny van Patani naSiam,
en nam i Metale Kamer- ftukjens, ieder

van 12 of 1300 pond, een kogel van (?

pond fchietende, ten Gcfchcnk voor den
Koning , bc halven een Cargafoen van

4000 gulden mede, en een Brief, waar
in de Zee-voogd -van IVarwyk aan dien

Vorft blyken dede , wat de eigentlyke

reden van zyne befending was.

Specx, in Siam gekoivien, en daar zeer

wel onifangen zynde, ontbood in Sep-

tember 160ƒ meer voorraad tol zyne Chi-

neefche Reife , die hy vartüclde dat

voortgang hebben zou , zoo men hem
maar meer geld zond, waar op hcmn( g
2000 Ryxelaalders toegelonden zyn.

A". lóojdcn i() December quam 't

Schip Mauritius van Pncani, W;:ar mede
op Bantam toen ook eenige Siamfe Ge-
lanten , nevens Comflis Spccx, verf^hee-

nen, zonder dat de Zee voogd Cornelis

Matdicfy die hier nu als Hoofd lag , wifl,

om wat redenen hy die daar bracht, al-

foo dat vlak tegen de lall der Hceren

Bewindhcbbcren aan was, en maar on-

nood ige koften geven kon.

Hy vraagde dierhalven aan Spccx ,

waarom hy de zelve buiten lall mcdege-

bragt hadj dog hy zeide, datdit niet zyn

hedryf, maar ües Konings wil, was, die

hem wel uitdrukkclyk gevraagd had
,

waarom men zyn Gclanten niei zoowel,

als die der Kuningen van Djohor en

Atsjien (die maar Koninkjcns, by hem
te rekenen, waaren) ontfangen wilde,

waar mede de Zee-voogd voor zoo verre

Avel voldaan was ; maar ovcrlei toen ver-

der

1004.
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i<Jo8. der met zynen Raad, of men defe Ge-
ianten ook mede na Holland nemen zou-
de, 't geen, om veel redenen, eindelyk
by den Raad befloten wierd. Zy qua-
men dan aan land , en 1'chonken een zeer
fraejen klcenen houv/ ;r , mee eengoud ge-
veft, en overcogen fchedc, aan denZee-
voogd.

Den i8 January 1608 nam hy, met't
Schip Oranje, van Bantam vertrekken-
de, dele Gefanren, gclyk ook Corners
Specx, mede na Holland} doch Specx den
1 1 July benoorden den Evenaar overle-

den zynde, ontdekte de Zee- voogd, dat

defe Gefanten cenigc ftecnen van hem on-
der fich hadden, hoewel zy zoo Hout
waren , om dit , wetende dat men met
getuigen hen dit niet bewyfcn konden

,

:^e loochenen , dog de Zee-voogd daar

van wel verfekerd, eifchte die zeer forsj

toonende hoe weinig zulke leugens en
diefllal de GeHmten van zulken magti-

gen Koning voegden ; dog als zy cgter

bleven volharden, dit llyf en ftout te

loochenen, fchold Mateaef, doneerden
in rang, voor een fwarten Schelm , en
dreigde hem, zoo hy die gelleenten nist

aanftonds voor den dag bragt , do ooren
tczullcnlaienaflhydenj waar op hy, zeer

onüct, vertrok, en zynen mede- Gclant
met een afch - graeuw Damafte zakjen

2ond , waar in de itecnen waren , ieder

in een by Tonder papierken, en elk met
een byfonder opfchrift. Zy waren flegt,

en ongezegeld, zoo dat hy, wanneer fc

hem overgegeven wierden, vreesde, dat

de Siammers de befte genomen, en te-

gen anderen verruild hadden. Dogalfoo
hygeen nadere bewyfcn ten hunnen lafte

haddc, en de Brieven aan de Moeder van

Speex niet openen dorft (daar 't anders

wel net in zou gebleken hebben) moeft

hy dit hier laten bsruftcn.

Na zyn komft in Holland, bragt hy
defe Gefanten den 1 1 September 1608

in den Hage, by den Hcere Prince van

Oranje, daar zy hunne Geloofs-bricvcn,

in een goude doos, van fraei gedreven

v/eik, een fpan lang, en in een yvoire

koker gcplaai ft, nevens z andere klecne

goude dooskens, in 't eene van dewelke
een Diamant, en in 't ander een Robyn
was, en met 3 fraejc Roers, met goud
loofwerk doorwrogt , en nog z fraeje

bpieflen , van welke de eene ecnigfins

met goud beflagen was, overgaven. Zy
S[uamcn voornamelyk , om ons land te be-

ien, en te vernemen, of het zeggen der

Portugecfen, dat wy geen land befaien,

en maar Zee- roovers waren, waar was.

Maar gelyk men hen al heel andere ge-

dagtcn van ons gegeven had, toen onfc

Zec-voogd den Portugeefen onder- Ko-
ning, nu onlangs 200 dapper gcflagen

t had, alfoo zagen zy, in den Hage gc-

III. Deel.
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I

komenzynde, dit ook geheel anders, de- igra.
wyl zy door geftelde geleiders over

j

al ons land doorgebragt, en ten vollen
van der Portugecfen valfcheit en quaad-
aardigheit overtuigd wierden.
Na defen tyd komt my van de Siamfc

zaaken niets van belang voor, dan dat
de Heer ^roaic/^r , A". 1615 als Opper-
hoofd na Japan gaande , toen met een
in Siam aangeweeft is, en toen ook de
eerlle gronden tot onfen handel hier , en
van daar op Japan , gelegt heeft , gclyk
wy zedert dien tyd hier ook een vaft
Comptoir hadden.

Hun handel beftond toen voorname-
lyk in 't opkoopcn vanHerten-, Rhee-,
Buffels-, en Roche- vellen, en in 't ver-
voeren van Sappanhout, waar by na-
derhand (ie hiuidel van Ryft , Namrak ,

Gomtnelak , Agel-hout , Tm , Lood ,

Guita Gambir , Rhinocer-hoorns , en
meer andere Waaren, van tyd tot tyd
gevoegd zyn , waar tegen zy hier aller-

lei kleeden invocjden ; dog in de eerile

tyden met geringe winften, alfoo zy veel

ichade door branJ geleden hebben. Hoe-
wel hen den Koning alle bedenkelyke
eere boven alle andere Europiaanen aan-
dede.

Vermits zy cgter het dus hier niet lan-

ger konden gnande houden , vonden de
Heeren op Batavia, en in 't Vaderland,
goed, dit Comptoir, daar Henrik Nng-
tegaal als ons Opperhoofd allereerll gele-

gen heeft, ontrent A°. 1623 te ligten.

Ondertufl'chen wierden 'er cgter ver-

fcheyde Brieven, tuflchcn defen Koning
en de Pr ineen van Oranje, Mamits en
Trederik Hmrik van NaJJatt , en tuUchen
de Gouverneur Generaal, gewiflcld, waar
door dan de weg gcbnand wierd , om dit

Comptoir, onJerdcn \r\ztx Nagtegaal h.'

.

1Ó27, weder op te richten, hoewel dit

A°. 163J, en i!5j4 voornamelyk onder
de Heer fooft Schouten^ die hier al van
A°. i6z8 als ons Opperhoofd gelegen

had , een geheel ander aanfien kreeg
j

wanneer hier, op een byfonder Eiland,

pas buiten Judia, een Ichooneftecne Lo-
gic gebouwd is , om voor brand zeker

te zyn.

Hy wierd door de Heer Jooft Schouten

als tweede Oppei hoofd gevolgd, onder

welken defe Handel hier zeer tterk toe-

genomen hecft,cn die ons ook wel het net-

itc bericht van de Siamfc zaaken (gelyk

aan zeker gedrukt opftel van hem dies aan-

gaande blykt) gegeven is.

Hy bleef hier 8 jaarcn, en isA°. i(Jj5

door de Heer Jeranias van Fliet vervan-

gen, die hier tot A". 1642, gelegen, en

ons mede een net berigt wegens Siani

nagelaten heeft. In 't zelve jaar I6}<S

bragt de Commifliuis Schouten defen

Vorft ooïc een goude Kroon met Efma-

K rau*
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166f. rauden en Pcerlen befer, benevens Brie-

ven van den Heer Prince van Oranje,

en zyn Edclheit den Heer Generaal , aan

den kening.
Tufllhen h:m, en den Heer Herman van

Muyden , is 'er nog een geweell , diens

naam ik niet kennej dog na den zalven

is de Heer -van Muyden A". 1647 gevolgd,

en hier tot A". löfo gebleven.

De naafte aan hem , die my voorkomt,

was de Heer Jan "van Ryk , die al voor

A°. i6f8 hier Opperhoofd gcweelt, en

dat tot A°. 1665 gebleven is, in welk

jaar hier Hemcb Poohoet quam , die

hier tot A°. 166} bleef, en toen, vol-

gens zyn bekomen laft van Batavia, ilil

opbrak, veinfende maar eens uit vaaren

te gaan ; dog hy zakte tot voorby Ban-

kok, en 'c Fort Amlkrdam, cnltakzoo

verder in Zee, gevende de Koning toen

allten b richt van zyn opbreken , en van

zyn vertrek na Bntavia.

De Koning, hierover niet wel vol-

daan, en geen reden van dit ongewoon
opbreken v.-etende, zond A°. 16(54 ^Y"^
Gcfanten na Batavia, om 'er na te ver-

nemen, en toen fprak Poolvoct klaar uit

de borit, toonde 't ongelyk ons aange-

daan, en eifchte vergoeding, en kreeg

die niet alleen j maar de Koning verfogt

haar Edelheden ook zeer ernftig , om
dog 't Comptoir hier te herftellen, dat

200 veel ingang vond, dat zy den Heer
Poülvoet 'er A". i66f weer als Opper-

hoofd 'er na toe zonden,voegcnde alsCom-

miflaris den Heer ^///fr by hem , om over

dcfe en gene ziaken met den Koning te

handelen.

Hy bleef hier tot AM(S66,cn wierd toen

'vervangen door de Heer Opperkoopman
(gelyk ook al die vorige waren) Nicolaas

de Roy^ die hier tot Aq. 1672, bleef, en

den Koning zeer aangenaam was, gelyk

ons nader uil defen Brief van zyn Maje-

fteit aan de Heer Maatfuyker blykt.

Brief van den Koning van

Siam, aan den Heer Gou-
verneur Generaal Joan

Maatfuyker^ A«. löjigc-

fchreven.

Brief van T^£/^« 'Brief komt van Tsjiou Pnaya,
de Ko- \_J Sierc Demaradia JadiamatitnfitPa-
ijine aan piJredna , Radja Colateboedi , x^phie-

Maatfui- P^icyJ Bacharina , Pahad , Koning van

ker. SiaWy a^jw Joan Maatfuyker, Gouverneur

Generaal en de Raaden van India. Door
dien Joan Maatfuyker en Raaden van In-

dia , tot een teken van opregte genegenheit

een Briefen Gefchenk van

i ftukken fyn ivit Laken.

2 dito geel ^ en 2, dito kroon blaiuw.

z dito fu-art Laken.

7. kajfen Rgoft-water , die de Schipper

t6jl.

Warcrhaaidcr gff^'jvz^/ /jf!,ƒ/., hebhen gefon- \6yz.
den, en van Samcideth , Icatafat lloura-

bourambou , Padaparapouda , Soufou-

hou, iviens Throan van gotidis
.)

eneenivit-

ten Olifant heeft , en de Juftitie in alk ge-

regtigheit onderhoud .^ met alle eere ontfan-

gen., door dtn Kapitein Nicolaas de Roy,
d:e in de Logie tot Siam., met alle eerbiedig-

heit voor de voeten van Samadeth, Icata-

farrat , Itonraboiirando , Padapadapou-
da, Soufouhou, wiens Throon van goud

is , en een witten Olifant heeft , en die in at

zyn berading oprecht is , den Briefgebracht

op Donderdag den i o van nieuwe Maan in

'/ Rotte jaar f en overgefet , en daar uit

verftaan, als dat de Gouverneur Generaal

de plaatfe Batavia no\ al in rufl en vreede

regeerd, '/ geen den Koning van Siam zeer

aangenaam is geweefl^ en wenjcht dat het

lang mag duuren.

Gelyk ook de Kapitein Nicolaas de Roy
op Batavia zou komen , en de Koopman
van der Spyk zyn plaatsvervangend ^tgeen

de Koning Nicolaas de Roy heeft toege-

ftaan., te meer die Hollanders., die den Gou-

verneur Generaal gefonden heeft , om op Siam

in de Logie te ivoonen , en aldaar haar dienft

te doen
,
gaan middelmatig , en haar gedoen-

te is tvcl tot vernoeging van "wederzyden ,

maar indien 'er onkundige of nieuwe quameny

zoude het ligtelyk onluften kennen baaren j

dog Nicolaas de Roy is by den Koning feer
aangenaam gcweefi , om dat Nicolaas de

Roy de manieren en gedoentens van Siam
bekend zyn , en indien Nicolaas de Roy
wederom op Siam wil komen , het zal voor

wederzyden niet qualyk wefen ; maar om dat

de Gouverneur Generaal in zyn Brieffchryft ,

dat Nicolaas de Roy op Batavia moet ko-

men, zoo heeft het den Koning toegeftaanj

dog Nicolaas de Roy is het doen en de ma-
niere der Siammers wel bekend.

Vorders de Goudfmid, die amailleren kan,

die de Gouverneur Generaal gefonden heeft ,

en heeft de kennis niet als Henrik de Wys,
durhalven verzoek twee anderen , die haar

op haar Ambagt verftaan , en wel geleerd

hebben, mogen gefonden werden. Nog ver-
'

Joekt den Koning om een Stierman en andere

werklieden , waar de Gouverneur "Generaals

genegenheit aan zalbemerken', als mede wan-

neer eenig volk na de Hollandfe plaatfe vaa-

ren , de zelve behulpfaam gelieft te wefen -

tfaar aan verders degenegenheit van den Gou-

verneur Generaal blykenzal,U geen de Koning

van Siam aan den Gouverneur Generaal, of

den Kapitein, die op Siam inde Logie ivoond,

erkennen zal.

Vordert is ""er een Jonk na Tonkin ge-

zeild, wiens Nachoda, en Koopman hen

aldaar onthouden , en veel van des Konings

middelen onder hen hebben, en tot noch toe

met de Jonk niet zyn weder gekomen , dier-

halven verfoekt de Koning van Siam aan ^
den Gouverneur Generaal, als wanneer 'er

"
em

ï'f

i
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l6yt. Hen Schip m Tonkin gaat ^ eens aan de Hol-
landers ^ die daar in Tonkin wvoKen^ ge-

lieft te fchryven , dat ze tegen de Tonkin-

de/s zvggeny dat bet volk v:in den Koning
van Siam , den Nachoda , Koopman ,

Jonk , en alle goeaeren onder goede bewa-
ring weder te rug na Siam zenden ^ en of
de» Stierman ii/egliep, en da \r niemand
was , die V "Jonk konde herivaards bren-

gen ^ zoo verfvekef dat den Kapitein^ die

in 'ïonkin 'woond, een goed Hollands Stier-

man daar op tvil zetten , om 't Jonk na
Siam te brengen ^ en indien den Nachoda
en andere volkeren onwillig waren , zoo

laatfe in den keten fluiten , en met een

Hollands Schip overkomen ^ en dat het

volk , dat met het Hollands Schip over-

komt , de belmlpfame hand mag geboden

werden , datfe V Joi,k weder mogen kry

gen. Luiten den Gouverneur Generaal voof

dees tyd my daar in gelieft te helpen , zal

V zelve agten voor een opregte vriendfchap

van den Gouverneur Generaal. Vorders

heeft de Gouverneur gejchreven , dut

hy my een goed Steenhouwer zou geven
,

en een die hem op den Oorlog verflaat , als

een Kon/label, nevens een Schutgieter ^ om
in de Logie op Siam te woonen, en haar^

wanneer 'ben van nooden had .^te gebruiken.,

dog heb de zelve tot nog toe niet vernomen
,

dierhalven verfiek aan den Gouverneur Ge
neraal^ dat dte in defen Briefgemeld Jlaan,

'my mogen ttegefonden werden.

Nog verfoeke des Gouverneurs Generaals

hulpe om Hollandfe Hoeden, als:

Een donkeren Hoed.

Een wat lichter dito.

Een roode en een donker- rood.

Een purpere^ en een lichter.

Een donker- groen y en een licht-green.

Een gemengelde.

Een met ftlver hair gemengd.

En efn van allerhande kouleuren.

Den een wat meerder , en den ander

wat minder.

Getyk ook een bruinen , en een fwarten

Hoed.

Met hooge formen een weinig langhaxrig , en

mede van de zelve kouleuren , 8 jlux met

fmalle , 4 flux met breede randen
, 4 oude ,

en sjonge Brillen.

Fergulde Verrekykers, die vergrooten en

verkleinen , ook belder en klaar zyn.

4 Stukken goud , tn 4 filver leder , van al-

lerhande bloemen om op te zetten t maar alle

groot en goed.

Nog verfoekt de Koning te kopen een (luk

Carmofyn roody en een als Caffomba. Een
donker , een ligt-graeuw , met eenftlver hairtje

daardoor. Een fluk ligt y en eenjlukgraeuw
doormengeld alsCadJang, engras-groen y dog

alle goed enfyn Laken.

Nog verfoekt de Koning Hollandfe Tim-
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merlieden , als die Fortificatien konnen ma-
ken , en Vuurwerkers , om in de Logie op

Siam te woonen , en aldaar 'j Konings wer-
ken te doen. En indien dte gefondcnwerdeny

zal de Koning den Gouverneur Generaal zyn
genegenheit daar aan befpeuren ; dog volkeren

van goede kennis , als mede goede goederen te

zenden ; en zoo de Gouverneur Generaal my
daar mede gelieft te helpen , zal den Koning
den Gouverneur in allesy wat verfoikty behulp-

jaam zyn.

Nu vereerd de Koning v.in Siam aatt den

Gouverjwur Generaal 40 bbaren Tin , dat
aan de Hollanders , die in myn plaats woO'
nen, hehbe gegeven., en indien de Gouver-
neur Generaal des Konings begeerte gelieft toe

te flaan en te voldoen y zal de Gouvtrneur

Generaals genegenheit daar aan zitn , en de

vriendfchap zal tujfchen den Koning van
Siam en den Gouverneur Generaal onverbre-

k:lyk zyn , zoo lang Zon en Mam zyn

fchynfel geeft.

Hy wierd A°. 1671 door den HeerM
vander Spyk vervangen, die hier tot Ao.

1Ó77 bleef, en door den Heer Dhk de

'Jong gevolgd wierd.

l3c Heer Aamont Fa quam A°. 16^y
in zyn plaats, enllierf A». 1684, terwyl
hy op te rug reife was, en nam toen alle

den omflag hier A°. i68f van de Heer
Joannes Keyts over , welke Heer, ne-
vens zyn vervanger, alleen de eere ge-

had heeft, van den Koning te fien, en
tefpreeken, terwyl alle de andere Op-
perhoofden noit met de Koning, en al-

leen met den Berkelang gewoon waren
te handelen. Ook kregen defe beide een
rooden hoed, een goudc doos, en een
Eeren kleed , gunll-bewyfen , die noit

aan andere Opperhoofden gefchied, en
merkceekcncn van des Konings hooge
agting voor hen geweeft zyn.

De Heer Zfy/ibleef hiertot A°. i^8S,
en wierd vervangen door den Heer Pie-
ter van den Hoorn y die hier tot A°. lópi
bleef.

De Heer Thomas va n Son quamin zyn
plaats, bleef hier tot A° i(ïp7, enwierd
Ao. 1 6s»8 door de Heer Reinier Boom ver-

vangen , die tot Ao. 1705 onfe zaaken

hier beftierde.

De Heer6'/Wi?o«yö«(/verving hem maar
voor een korten tyd, alfoo hy nog in dat

zelve jaar van daar vertrok, en A . 1704
door de Heer Aarnout Cleur vervangen

wierd.

Na dat defe Heer hier z jaaren gele-

gen had, quam hy Ao. 1700, met zeer

flegte tyding , op Batavia , als of ons

Comptoir fiond opgebroken te werden.

Men zond 'er den tweeden , den Heer

JVouterffoon y weer na toe , om herftcl-

ling van den handel (dat veel van de

K i Heer

itfTi.
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Heer Poclvoels tydcn , wanneer de Ko-
ning ons om herftelling van den handel

vertogt , verfchildc , behalven dat hen

hu ook allerlei onbillyke voorwaarden

voorgefchreven wierden.

De Tocht van de Heer W;«/er/7öe» was
egtcr van dien uitflag , dat 'er de Heer
"Clcur niet lang daar na weer als Opper-
hoofd na toe ging, gelyk hy 'er ook tot

A°. 1711 gebleven, en toen door de Heer
Ditk Bloem ^ die 'er tot A°. 17 17 geble-

ven , en toen door de Heer IVybrand

Blvem vervangen is. Dele Heer bevo-

rens Hoofd van Ligoor geweeft, hcefc

hier tot A". 171 9 gelegen, en werd Ao.

i7io buiten gemeen Raad van Indien, een
bevordering, die haar weergae daar niet

heeft } en in dit zelve jaar is zyn Ed. hier

vervangen, door de Heer Hemtk vander
Burg, die 'er, volgens de laatlle berich-

ten, in 't begin van A**. 172,5 noch lag,

en doen vervangen is door den Heer Gr^-
gorius Henrik Praagman.

Wy voegen hier een LyilvandeSiam-
fe Opperhoofden by, voor zoo verrewy
die hebben konnen nagaan, cnopdclven.

DER

SIAMSCHE OPPERHOOFDEN.

Lyft det Cornelis Specx.
Sjamfe Henrik Nagtemal.
Opper- ^ "^

hoofden.
jujim Schouten.

jtremias van Vliet.

Herman van Muyden.

Jan van Ryk,

Henoch Poelvoet.

Nicolaas de Roy.

van der Spyk,

Dirk de Jong.

ularmld Fa.

Joannes Keyts.

Pieter van den Hoor».

Thomas van Son.

Reynier Boom.

Gideon Tand.

Aarnold Cleur.

Dirk Bloem.

Wyhrand Bloem.

Henrik van der Burg.

Gregorius Henrik Praagman.

A^
1604.

1628,

1633.

1647.
i6j-8.

1661.

16Ö4.

1666.

16jz.

1677.

1679.

I68f.
1688.

i(?9I.

l6pS.

1703.

1704.

171Z.

1717.
1710.

1723.

1627.

I(Ï35.

belaft door de Hcercn

1 7 dit Compt. te ligten.

't Coniptoir dat onder-

'

tuffchen weer gelicht

was> herfteld, en

1634. door laft van de Heer
Brouwer een fteene Lo-
gie gebouwd.

1641.

1Ö50.

1661.

1663. 't Compt. opgebroken,

zend de Koning CommifTariflên

om na de reden te vernemen , en

verfoekt herflelling.

herftellenwy 't Compt'. 1666.

16JZ.

\6jj.

1679.

1684.
1688.

1691.

1Ö97.

1703.

1703.

17L2.

I717.

1719-
i7ii, 2ƒ Nov^ ovcfleden.

19 July.

Van de Dat de Engelfche hier mede een Comp-
SS!^h ^O'*" B,^^^^ hebben , zal ons uit het vcr-
icne en 1 ui 1 • ••....
Frwfchc ^°'6 Dlyken-, maar hunnen handel is hier

van zoo weinig belang geweeft , dat het
niet weerdig i», ora daar van te fprce-

kcn.

Egter hebben zy hier tot A». 1704
noch een Logie gehad, die toen ook af-

geloopen, gelyl; hun meelle volk toen

ook door de Siammers gekrift, en hun
Opperhoofd M'. fVilliam Jhiens mee een

fchamp-fcheut gequeil, cenigc tyd hier

ge-
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gevangen gehouden, vandaar ontvlugr,
en naderhand hun Opperhoofd op Ban-
jar Maffin geworden is.

De Franfchen hebben fich hiereenigcn
tyd vry vaftcr en aanfienelyker nederge-

Wanneer zy hier ecrft gekomen zyn

,

blykc my nergens klaar; maar men wil,
dac zy hun meerte aanfien gekregen heb-
ben

, terwyl zeker Griek , Conftantyn
faulcon genaamd , hier eerfte Dienaar van
Staat was.

Fa^ulcön '?'^''^ ^^^^ was van geboorre , een
befcbre- Cehilonicr, nicc, gelyk Mon[} . Tachart
Ven. opgeeft, de Zoon van den Gouverneur

van da: Eiland , een Vencciaans Edel-
man , maar van een zeer geringe af-
komlh ^ ^
Hy vcrh'et , ontrent i z jaaren oud zyn-

dc
, zyn Vaderland , en ging met een

Engellch Schip, ontrent A". \66q na
Engeland , daar hy fich door zyn verftand
en geeft by ccn Kapitein, die na Indien
vertrekken zou, zoo verre wilt in te wik-
kelen, dat hy hem toeftond voor jongen
en jong Matroos mede te gaan.
Hy wierd op de Reis quartier-Mee-

Iler, alfoo de Kapitein iet groots endef-
tigs in defenborft merkte , entradeinde-
lyk, in Indien gekomen zynde, tot hoo-
ger Schecpsdienlt op ; dog na dat hy nu
_wat ouder geworden was, en al eenige
jaaren met de Engelfchen in Indien ge-
iworven had, quam hy eindclykmechen
in Siam, daar hy fich uit hunnen dicnft
begaf, en nu zyn eigen zaaken begon
waar te nemen , die hy door zyn groote
geeft in korte jaaren zoodanig dede ver-
anderen , dat men aan zyn vederen nu
fien kon, dat het een vette vogel gewor-
den was.

Om egtcr nog grooter zaaken te on-
derneemen , kott hy een fraei groot Vaar-
tuig} dog zelfs geen geld genoeg heb-
bende , om dit Scheepje te betalen

,
leende hy van 't Engels Opperhoofd al-

hier, M^ IVyth (die ten tydcvandeH'.
jlarnout Fa^ door M'. Patz vervangen
is) eenige penningen, zooomdiefchuld
te vereffenen, als om fich van een goe-

>»^ de lading te voorfien.

Het ging hem ecnigen tyd byzondcr
wel, dog naderhand kreeg hy ramp op
ramp', dat hem egter den moet niet be-
nam, om 't werk te hervatten, en nog eens
een togt na de kuft van Malabar te wagen

;

maar dit bequam hem zoo qualyk, dat
hy door een fwaren ftorm zyn Schip, en
byna ook zyn leven , verloor, werdende
nog, door een groot geluk , op de wal
gefiagcn.

Hy verloor daar alles wat hy befat,en
borg niet meer, dan twee duifendRyx-
daalders van alles , wat hy in dien bodem
gehad had.
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Terwyl hy daar zoo elcndig en rade-

loos op ftrand zat, zag hy van verreeen
Heer daar langs komen, die wat verder
van daar, door dit zelve onweer, zyn
Schip verloren had.

Na dat de zelve by hem gekomen was,
verftond hy, dat hy een Gefant was des
Konmgs van Siam , aan den Koningvan
Perfien, die weer na Siam keerde i maar
nu, zyn Schip en goederen verloren heb-
bende, geen middel zag, om van daar te
geraken.

Faulcon^ die wift hoe 't fmaakte, zyn
Schip en goederen te verliefen, en met
den ftuat van defen Heer bewogen , hid de
grootmoedigheit van hem , na dat hy herti
zyn ongeval van den zelven aard verhaald
had, zyn laatfte zooo Ryxdaalders, die
hy nog behouden had, aan te bieden,
in hope dat die Heer hem in vervolg
van tyd dit wel weder vergelden , ert
daar door mogelyk gelegenheit geven
zou, om zyne dus verre vervallene zaa-
ken eens weer gelukkig te herftellen.
En waarlyk het viel ook na zyn ont-

werp uit.

De Gefant, verbaaft over die onver-
wagtc aanbieding , nam de zelve mcc
dankbaarheit aan j waar op hy ten eerftcn
een Vaartuig kogt , waar mede zy in
Siam quamen.

Zoo ras was defe Gefant voor den
Berkelang (een Heer, die alles met de
vreemdelingen verhandeld) niet verfchee-
nen, ofhy verhaalde zyn ongeval , roemde
de grootmoedige aanbieding van den Heer
Faulcotiy en fprak zoo veel lof van zyn
weergaloos verftand , dat de Berkelang
zeer benieuwd was , om Faulcon te fien.
Hy verfcheen 'er op zyn ontbod ; maar

hy had hem zoo ras niet over verfcheide
zaaken hooren redenkavelen, ofhy vond
in hem zuikcn doordringende geeft, dac
hy voornam hem aan den Koning, als
een van de bequaamfte mannen, die hy
oit gefien had , voor te dragen.

Daar op voorden Vor ft gekomen zyn-
de, vond die hem zoo vaardig en net in
alles, dat hy hem voorftclde, te beant-
woorden, dat hy hem , op aanraading
van den Berkelang , tot 't waarnemen
van dienften van belang gebruikte, waar
in hy zich boven verwagcing zoo wel
queet, dat het den Koning veel ontrent
zyneinkomften fcheelde; gelyk dit ook
de grond lag, dat de Koning hem, nade
dood van den Berkelang, die hooge be-
diening aanbood.

Hy had 'er wel fin in-, maar wetende,
hoe veel n)d dit hem by de Siammcrs
baaren zou , daar zoo veel Grooten uit

hunne Natie na ftonden , en dac een
vreemdeling daar mede zou henen gaan j

weigerde dit eerft met veel nederigheit,
en betuigde , dac hy den Vorft gcernc

^ 5 in
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in alle andere zaaken dienen, enfigvoor

zyn welvaarcn opofferen wilde •, maar

dat hy hem, indien hy dele port aanvoer-

de , onmogclyk verder van dienll zou

kennen zyn , het welk hy zyn Majelleit

met zoo veel kragt van redenen will; te

vertoonen, datdiefigzyne vcrfchooning

zeer wel bevallen het ; maar ondertul-

Jchen gaf hy fig aan de Heer Eialconzoo

volllagen over , dat hy geen zaaken zon-

der zyne beraading ondernam , waar door

hy eindelyk gelegenheit kreeg, om alle

JMandaryns, die te voren de meellc in-

gang by den Koning hadden , 'er volko-

men uic te bonfcn, en om alleen over

den Geert des Konings teheerlchen, zo

da: die alleen den naam voerde, terwyl

de Heer Faulcon het ganfchRykzooOp-
permagtig bertierde, dac 'er geen middel

voor een Siams Mandaryn was, om daar

eenige verandering in te bewerken.

Dat de Koning alleen hem, en geen

Mandaryns meer in 't berticren van zyn

ziaken betrouwde, daarvan was de reden,

dat hy den Vorft k laar aangewefen h td,hoe

veelTonnen Gouds en millioenenzy hem
verkort, en hoe clendig zy 't arm Siams

volk van tyd tot tyd gedrukt hadden.

De herten der biammers wonby, niet

alleen door zyn zedigheit, nedngheit,

en geveinsde vriendelykhcitj maar ook
door dien hy hen van alle die vuile kne-

velaryen van die bloedfuigendc Manda-
ryns bevrydde , behalven dat veelen der

zelve door zyn bellcl daar over geftraft

wierden i waar aan men befpeurde, dat

hy niet anders dan biüykheit, gercgtig-

hcit, en 'c welvaren, zoo des Konings,

als van zyn onderdaanen , zog: , zonder

fig ergens in te bevordcclen, of 't aller-

mmrte, dat onbetamelyk was, na fig te

nemen, waar door hy aan alleneven zeer,

uitgenomen aan deGrooten, behaagde.

Terwyl nu de Heer Faulcon tot delen

top van ccre opgcrtegen was, en 't h ir:

van den Koning zoo volkomen befit, viel

'er iet voor, dat den grond tot devoor-

naamrte zaken der Franlchen hier gege-

ven heeft.

Dat 'er toen, en al hng te voren, ver-

fchcide Bidchoppenen Prierters der Fran-

lchen in Siam gf komen waren , blykt

ons uit de komrt en Reife van den Bif-

fchopvanBeryte, gelyk'crtoen ook een

Biflchop van Metellopolis, en nog lang

daar na was', die van de Siammeis zoo

veelChriftcnen, als't hen mogclyk was,
zogten te maken,

Zy deden dat m 't eerft in 't geheim

,

dog kregen naderhand gelegenheit, om
het in 't openbaar te doen.

Hier toe had groote aanleiding gege-

ven de toeleg vaneenige Mooren, die,

om zoo veel meer op den Koning te ver-

mogen , hun bert deden , om dien

Verft Moors temaken. Ten dien tindc

hadden zy den Koning van Golconda
vooraf wysgcmaakt, dut de Koning 'er

wel genegenhcit toe had} maar dat hy
wel door den eencn of den anderen Mo-
hhammedaanfche Vorlt daar toe wilde
aangeiogt zyn.

Daar op zond de Koning van Gol-
conda een cierlyk gelchreven Alcoran,
ofCoraan, aan den Koning vanSiam,
met een vriendclyk verfotk, om ook 'c

Geloove der Sjnis aan te nemen, endaat

beneven een van de Ichrandcrllc l'ric-

fters , om den Koning daar toe verder

over te h.ilen , en in de gronden defer

Leerc te ondei wylen.

Na dat de Koning van Siam nu defc

Vorrtelykc Gcfchenken,cn dien ichoonen

Ceraan , ontfangen had , verlogt dic

Moorfe Paap den Vorrt met zjer vcelic-

ver, om 't Geloove, daar in vervat, te

aanvaarden, en bood, om hem te eer

daar toe te bewegen, zyn Majertekaan,
om met zyne Talapoins over de gronden

van zyne , en over die van de Siarafc

Godidicnrt in zyne tegrnwoordighcit te

redekavelen, met verll kering, dathydfe

ongegrondheit der Siamle, en dczuiver-

heit van zyne Leere den Koning mid-
dagklaar aanwyfcn zoude.

De Koning , dit voorftel niet onge-
grond vindende, nam 'er een preuvcaf,

en de Moor zettede alle de Talapoins en
Siamfe geeftelyken zoo pal, dat zy gcea
woord meer wiften te fpreekenj waar
over de Koning van hunnent wegen
zeer verlegen was , te meer alfoo de
Bcrkelang hem verfckerd had , dac zy
gemakkelyk legen den Moor zouden op-
mogen.

Onderiurtchen fprnk de Berkelang,
op aanrading van d.n Heer /^aa/co«, hier

over gevallig met den Biflchop van Me-
tellopolis, die reeds een groeten naam,
wegens zyn zonderlinge bequaamheit «

hier gekregen had; weike hem hope gaf^

van delen Mohhammedaan pal te zullen

zetten, en de cerc der Siam mers ten eer-

ften te zullen hcrllcUcn, als hy eens mee

hem over den Godsdicnll fprekcnmogts
waar van de Bcrkelang den Koning ken-

nis gaf, die, om niet gehouden te zyn,

die nieuwe Lccre aan te nemen, lartgaf,

dac de Biflchop mee defen Moorfe hen

Piielter in zyn bywefen over den Gods-
dienft redeneeren zou.

Daar op dan beide voor den Koning
verfchecnen zynde, wierp dcfe Biflchop

dien Moor ten ecrilen ovcrftang , en toon-

de hem de valfcheit en ongegrondheit

van zyn Lecre zoo klaar, dat hy zelfs

bekennen moeft, ongclyk te hebben, 'c

geen den Koning zoodanig behaagde ,

dat hy daar uit met reden grond nam

,

van fichbyden Koning van Golconda te

ver-



VAN S ï A M. 79
verfchoonen , om dien nieuwen Gods-
dienll nift te knnnen aannemen , altoo

zyn Priefterin zvneregenwoordigheitzelf

had moeten bekennen , dat zyn Lcerc

gcenfins de rcch-e was.

Dit geval gafdcfen Biflchop niet alleen

groote agdngj maar by den Koning ook
zulken ingang, dat hy zoo aan hem, als

aan alle andcie R.oomfchc Prieflers, op
aanrading van de Hcci Faulcon , toellond,

hunnen Godsdicnlt door 't ganfch Ryk
voort te planten. Daar beneven liet hy
voor dien Bifichop een deftig huis. Kerk,

en Quc;.k- plaats bouwen , en bewees
hem alle gunften , die hy maar kon beden-

ken hem aangenaam te zyn.

Dcfe Gedrc lykcn, hier door zonderling

aan de Heer /\/«./fo« verplicht, verhieven

hem z-^odanig by de Gecllelyken in

Vrankryk , en by den Paus van Romen,
dat Lmts de XI V. hem daar op de Rid-
der- ordre van Sc. Michiel , en de Paus

hem, bchilvenzyncn zegen, iwceHlvcrc

kruiflen in zyn wapen tocgefonJen heeft.

Om dit nu weer te erkennen, heeft

de Heer Fanlcon van defen Koning van

Vrankryk by den Koning van Siam met
geen kleencn ophef geroemd , en den zcl-

ven hem als een Vorll, aan welkers

vriendfchip het Siams Ryk ongemeen
veel gelegen was , aangeprefcn , waar op

A°. 16S5 ook dat aanfienlyk gcfantfchxp

van den Ridder de Cbaumont aan den

Koning van Siam, 't geen Moni'. Ta-

cbart zoo uitvoerig belchryft
,
gevolgd

is, waar nevens toen ook alle die Jcfui-

ten , die naderhand na China gingen
,

gekomen zyn, die door hunne kennis in

de Sterre-meet kunde , en veel andere

fraeje ocffeningen, fich by defen Vorft

zoo aangenaam hadden weten te maken,
duc zy reedi voorgaven dien Koning al

me^r dan hilf bekeerd te hebben , en

geen twyfiel 'er aan (feldcn, ofdie Vorft

zou in korte de Chriltelyken Godsdicnft

aannemen , dat ejrrcr zulken vaart niet

geloopen , en een heel anderen uitflng,

ganfch buiten hunne veiwagting, gehad
heeft.

Altoos, gclyk de Franfchen volkomen
de gunft van de Heer /^(/?//fC'2befatcn,en

de Heer Fatihon weer geheel en al mce-
fter van den Koning was, alfoo mein-
den de ecrftcn door hem nu, met üch
hier zoo voordcelig neder te Oaun, een
weg en middel gevonden te hebben, om
hjjnnen zoberen handel voortaan geheel

Tndien door uit te breyden, alfoo men
geen beter noch gelegener geweft , om
alle kullen te bevaren , wcnichen kon.

Aan de andere zyde was het voorne-

men van de Griek (die nu zeer groote

Ichaiten reeds vergaderd had, maar voor de

Grooten en Talapions banger dan oit te

voren begon te werden, alfoo hem die

te iaft leiden, dat hy Siam aan den Ko-
ning van Vrankryk zogt over te geven,
en hen alle Chrilten te doen werden) om
Siam, dat hy nu wars begon te werden,
te verlaten, en om zyn toevlugt met alle

zyne fchatten by den Koning van Vrank-
ryk te nemen -, maar hoe menigmaal hy
den Koning daarom verfogc had , hy
wilde hem noit ontflaan.

Wat nu den Vorft bctrpf, die vond
fich met dit groots en aanfienlyk Gefant-
fchap, \a.néenKïdéex de Cbaumont y wel
zeer verheerlykt, alfoo hem dit ontfag,
aanfien en veel luifter by alle de Vorften
van Indien toebragt; maar hy had geen-
fins in zyne gedagten , om van Godsdienft
te veranderen , hoe zeer hem ook die

Gefant, en de Griek, daarom aangefpro-

ken had , alfoo hy daar in te veel Iwarig-

hedcn te gemoet zag; oordeelende hec
gund genoeg aan hem bewcfen te zyn,
dat hy de Franfchen en alle andere Prie-

ftcrs tocftond, die in zyn Ryk te ver-

breiden.

Echter is het waar, dat hy, uit dcfe

en gene infichten van Staat .wel eenigc
fpreekwyfen gebruikt heeft , waar uic

die Geiant , en de Heer Faulcon , niec

anders konden vatten, dan dat hy groo-
te genegentheic tot den Roomfen Gods-
dicnft had.

Het is ook zeker, dat die Koning een
ongemeene zucht voor de Franfche Na-
tie opgevat had , en fich in alle gevallen

van hen bediende. Dus gebruikte hy
den Vefting- bouwer Z,rt Mare ook ^ om
zyne voornaamfte aan Zee gelegene Ve-
ftingen , tegen over Bankok en Mergim,
geheel en al op de Europilchc wyfe te

verfterken , en van allerlei noodige Krygs-
voorraad te voorfien

,
gelyk hy ook den

Ridder de Fombin^ om fich daar van in

zyn Legers te bedienen, den Overften
de Fargues , en meer andere Krygskundi-
gen , by fich behouden , en den laatft ge-

melden met eenige Franfche Krygsknech-
ten , alsO verfte in 't kaftcel van Bankok,
geplaatft heeft.

Hy heeft A". 1681 metdeOofterZon,
by 't zenden van zyne Gefanten na Vrank-
ryk, ook zonderUnge bewyfen van zyne

achting voor deze Natie gegeven.

In later tyd, of ontrent A°, 1687 zyn
'er door dien Vorft weer eenige Siamfe

Gefanten, met een Portugees Schip, en

groote Gefchcnken na Vrankryk gefon-

den ; doch dit Schip is ontrent 60 my-
len bezuiden de Tafelbacy , of by de

Struis-baey , verzeild.

De Gouverneur va» der Stel zond 'er

wel volk na toe , om 'er zoo veel , als 't

mogelyk was, af te bergen, en aan de

eigenaars weder te geven i doch zy ont-

hielden 't ecrfte, vergaten 't laattte, en

kapten de goudc en filvere Lanspetten,

Kan-
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Kannen , Vafen &rc. met bylen door \ » ^sggen moeft begceven , 't _
midden, enwoegcndiemilkanderen, by » oorzaak gaf, dat zyn Hof in de itad '|y"'

g^^" zJl.
gebrek van een goud gewicht, mee een

Spck-fchial toe, waar over 'er verlchei-

de gevangen g;fet , en gcllrafc zyn.

Ondcrcufl'clien wierden deoogen,nieE

alleen der Grooten , maar zelf ook van

de aUerminfte Siammcrs , hoc langs hoe

meer geopend, en die niet weinig tegen

den Heer Faulcon , als dien grooten Land-
verrader, aangefct, temeer alfoo de Fran-

fchen, zeer Hout op de gunll van Faul-

con^ nu en dan tot dertelhcden tegen den

Inlander begonnen uittelpatten, die hen
mettcr tyd veel erger zaakcn van hen
voorlptldcn , waar tegen hunne klach-

ten, aangefien zy zoo diep in des Ko-
nings en Fi««/fow gunft waren, zeer wei-
nig zouden h'ïlpen.

Onder alle de Grooten was 'er echter

geen, die verder zag, en op alles netter

Icttede , dan de üpra Pitcratjay , een

man van doorluchtige geboorte, en zeer

na aan den Koning verrnaagichapt.

Dcfc zag v/el, waar dit werk henen
wilde , maar hield fich vooreerll ftil

,

hoewel hy onder de hand niet weinig
werkte, terwyl hy fich, om den fchyn

daar aftc bedekken, cenigen tyd fiek hield,

en zelfs niet ten hovc verfchcen.

Ook had de Koning, alioo zyne twee
broeders onbequaam tot de Kroon, of
hem altoos niet aangenaam waren, on-
dertuflchen een jongeling van cengerin-

gegeboorte, A/oo»/); genaamd, toi zyncn
Zoon aangenomen, dien hy voorhad tot

zynen vci vanger te vei klaren , welke
itreng de Ht.*cr Faulcon nvede zeer ftcrk

ïrok.

Dit fchokte dus noch zoo wat henen,
tot dat de Koning in 't begin van A°.
ió88, in den ouderdom van ff jaarcn,

door een fwaare fickte aangetaft , en
,

gclyk ons het volgende verhaal nader
toonen zil, ook daar door, aUoohyein-
dclyk de watcrfuchc 'er by kreeg, weg-
gelleept wicrd, waar op hier ook een
grooie omwenteling van zaakcn gevolgd
is.

Bekjiopt herhaal -van de

wonderlyke 'verandering

•voorgevallen in 't Ko-
ningryf^Stam ^ in'tjaar

1688 , den Schrjver door

den Heer Arnold Cleur

behandigd,

N\ dat de Koning van Siam cenr-
gcn tyd fickelyk hadde gegaan,

wierd hy dooi zyn qualcn zoo hard
LierT' « aangetaft, dat hy fich t'ecnemaal toe

COD.

„ Judia was, alhoewel hy zelfs in Livo dood

,) te bedde, lag, en daar wierd alomme vanCon-

„ een vaUch gerucht verfprcid, dat zyn p^^j]"*

Majelleit albereids overleden was :

waar door zoodanige bewegingen on-
der de Hovelingen en Grooten ont-
ftonden , dut de KrygsOverftc, O-
pra, Pictcratjay^ zynde des Konings
Zwager en Schoon-vadcr , genood-

,, faaki wierd door zyn onifag alles wc-
„ der in ruitte brengen, en eenigender

„ voorncamfte Roervinken in de gevan-

„ genis te werpen, onder de welken ook
.,, wicrd getelt ecnen Opra Paula, zyn-

,, de een voornaam Creatuur van den

„ grooten Staat MinifterCo«y?««/;'« /}»«/-

„ a'«, die ni defcn tyd niet naliet te fly'

„ ven , en onder de hand aan te zetten

„ des Konings opqucekclingenaangcno-

„ men Zoon Afoo«/>/, tot zoo verre, dat

»> '^y genocglaam opcntlyk na de Krooa
„ durfde Ihan , en door behulp van zyn

„ eigen ^'^ader en anderen een me-
nigte vnn volk in dienft nam , zoo
van veclen , die het zeer wel vcr-

memen te weten , voor de waar-

Zeldfa.

meSraats

omwea-
teling

heit word verhaald, tot veertien dui-

lent in 't getal ^ 't welk voorecrft zoo-
danig heen gaande, en een goed be-

gin Ichynende te wefen , wierd Faul-

„ con veel trotfer en opgcblafener , als

„ hy oit te vooren was geweeft; maar
dit kon zoo ftil niet toegaan, of de
Krygs-Overfte Pieieratjay had 'er de
de lucht af, die het werk echter zoo
wat op zyn beloop liet , tot dat de
Koning door zyn toenemende fiekte,

om wat meerder ftilte en ruft te heb-
ben, hem de voornaam fte bcftiering

,, des Ryks opdroeg i \gzen Faulcon met

,, weinig quam te ontfchieten, wanthy
„ raakte in deler voegen niet alleen zyn

voornaamrte fteunlel quyt, maar ook
by verfcheide Grooten dapper in 't

oog , die zyn hoogmoed , vcrmctel-

hcit , en dwingelandy, al van over

lang geilen hadden, evenv/el vondhy
middel, om fich hcimelyk by den Ko-
ning te vervoegen, dien hy met vee-

Ie omftandigheden en beweegredenen
wift te vertoonen, dat het ten aller-

hoogften tot verfekcriiig van zyn
Majefteits Perlbon en Ryk zoude

ftrckken, dat deFranfchenuithetKa-
ftcel van Bankok na boven geroepen

wierden , om in defen flechten toeftant

„ van zyn Majefteit geduurig het Palcis

te bewaken, en tot zyn Lyfwacht te

dienen ; 't geen den Koning zoo wel
beviel , dat hy aunftonds order gaf,

om hen na Livo te laten komen, gc-j>

j, lyk ze zonder uitftel deden, dochwier-

„ den zy en hun meeftcr Faulcon .,
dow

,) den
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35 den Kiygs-Overfte Pieteratjay vcr-

)> kloeke; want verftaan hebbende, dac

„ Faidcon hy den K.omng was geweell,

„ en wat 'er verhandeld was, deed hy
„ 2,yn Majeflcic begrypen, dat Faulcon

„ en zyn medellanders niet anders zoch-

„ ten, als fich niet alleen meefter van

,, 't Palcis, maar ook zelfs van zyn Ma-
„ jefteits perlbon en het Ryk te maken.

„ Waarop de Koning het voorheen ge-

„ geven bevel weder introk, en order

}j 8^^j dat ze fich niet na boven zou-

., den begeven i maar dat ook de gee-

„ nen, die albereitsinjudiaverfcheenen

„ mochten zyn, weder na Bankok zou-

„ den hebben te keeren, 'tgeendeFran-

„ Tche Generaal, Monlïeur des Fargucs^

j, die fich onderwylen al met öo van de

„ zynen op weg begeven haddc , moefte

„ doen, alhoewel hy daar toe vry wat

„ Ichoorvoetende quam , en in het te

„ rugvaaren eenige vyandelykc daadcn

,, bedreef, die genoegfaam te kennen

„ gaven, wat van zyn lult en voornemen

„ was geweeft; 't welk noch nader kon

,, werden befpeurd aan 't gedoente van

j, zyn Majoor , toen hy de Rivier op

,, voer, beneden gelaten; want hy ver-

5, liet aanilonds het oude Kafteel, aan

„ de Wcft-zydc der Rivier op Bankok

n è^^^ë^^i ^" begaf fich met alle tilba-

„ re goederen in het nieuwe , door hem
„ zelfs daar tegens over gebouwt, laten-

„ de het fwaar Kanon, dat ze nietkon-

„ den medevoeren , fpringen en verna-

„ gelen i mitsgaders het buspoeder, 't

„ geen ze niet bergen konden, of wel

„ licht niet van noodcn hadden , met

„ water begieten; 't kruit-huis af brec-

„ ken , en alles omverwerpen , en tot

,) piiinhoopen maaken, 't geen ze dach-

„ ten haar in de weg , en tot nadeel te zul-

„ len konnen zyn; waar tegen de Siam-

j, mers echter niet anders deeden, als het

„ oude Kaiteel, dusdanig verdorven en

„ om vcrgeworpen , weder wat te hcr-

„ maken, alles zoo veel doenlyk te her-

„ ftellen , en in (laat van tegenweer te

,, brengen, om verder op het gedoente

„ der Franfchen te letten. Ondcrwy-

„ Icn wierd het voorgenomen verraad

j, van des Konings aangenomen Zoon

,

j, Moonpi en Fauuon ontdekt ; want de

„ zclven met nog verfchcide andere

„ Mandaryns van hunnen aanhang, diep

„ in den nagt binnen't Paleis, eninecn

„ kamer veilamelt zynde , wierden ze

„ door een van des Konings wyvcn, en

„ den Zoon van Pieteratjay , die daar

„ buiten op de grond neder, met haar

j, ooren tegens de deur aan , lagen , zon-

„ der dachetdoordedonkcrheitdesnagts

j, van iemand wierd gemerkt, zoodanig

„ beluillerd , dat ze gemakkelyk van

j, woord tot woord veritaan en hooren

. 111. Deel.

i A M. ai

,) konden
i wat 'er beraadflaagt en be*

j, flooten wierd , 't welk ten principalen

,> hier in beilond: Dat ze, zoo draa de
)) Koning overleden zoude zyn , des

5j zelfs jongden Broeder, albereits door
j, eenige voornaame Grooten voorgc- '

,j fchikt tot de Kroon, den Krygs-O-
„ i^cn Pieteratjay y des zelfs Zoon, en ver-

„ fcheide anderen , zouden laten ver-

j, moorden } doende benevens dien alle

), de Mooren,?die haar in den weg mog-
„ ten weefen," alommeuitroeyenenver-

„ delgen. Waar op komende te vol-

„ gen , dat Faulcon zyn voornemen met
„ de Franfchen verydelt zynde, figvoor

„ een geruimen tyd buiten 't Hof ont-

,, hield, en niet quam vertoonen, zoo

„ als hy voorheen plagt te doen , wierd

„ de achterdogt van zyn wederftrevers

„ nog meer hier door gevoed; die dan

„ oordeclende, dat de zaake nu al hoog

„ genoeg gekomen was, hem lieten ont-

„ bieden, op het welk hy fig den ip

„ May des voormiddags ten Hove begaf,

„ dog hy quam een weinigjedaar nawc-

,, der } hield in zyn huis het middag-

„ maal j flelde voorts order op eenige

„ zaakenj liet fig tegens zyn Europiaan-

,, fchc Lyfwacht ontvallen, dat 'er den

„ aanftaanden nagt iets groots flond te

„ gclchieden, waar mede het wei k over

„ een zyde zoude flaan, nam vanhaar

„ (zoo 'er van vcrfcheide geloofwaardi-

„ ge perfoonen werd getuigt) vry wat

„ beter affcheid } en ging weder tenHo-
,, ve : maar niet lang daar na zag men
„ zyn Draagftoel , met filver ovcrtrok-

„ ken , ledig te mg komen , dat by zyn

„ huisgenooten voor een zeer quaad

„ voorteeken genomen wierd, die niet

„ alleen wel haaft quamen te hooren ,

„ dat hy Fd«/co«, des Konings aangeno-

„ men Zoon Moonpi^ en de Kapitein

„ van 's Kodings Lyfwacht, in'tPaleis

„ aangehouden en gevangen waren j

„ maar wierden noch ten zelven da-

,,
ge mede in 't Paleis gehaalt , en in

„ ketenen gtilcten, waar na de Siam-

„ mers aanilonds het huis van Faalcon

„ yan alles beroofden, zyn Huisvrouw

„ niet het geringde overlieten, en zyn

„ Boekhouder , een Engelsman , uit

„ Balhpoole, reekening van zyn Meefters

„ Haat en middelen afeifchtcn; latende

,, den Krygs-Ovcïü.e Pieteratjay i nu het

„ wcik aan de gang was, in de zelfde

„ drift ook by de kop vatten eenenOpra

„ Sivipaty uit wiens zak wierd gehaald

„ zecker Gelchrifr , in fig bevattende de

„ geheele t'zamenfweeringe, door den

„ aangenomen Zoon des KoningsMw»-
„ pi en Faulcon met eigener hand ondcr-

„ tcekent, zulx 'er nu geenbewysmcer

„ van hun quaad voornemen van noden

„ zynde , kon de Koning zyn aangeno-

L men
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,) men Zoon en byfondcren lieveling

„ Moonpi ook niet langer belchermen,

„ maar moeft hem eindelyk laten dry-

,, ven, en aan zyn wederltrcvers over-

„ laten, die hem drie dagen na zyn ge-

„ vangenis het hoofd lieten afflaan, en

„ het Zv'lvc lieten werpen voor de voe-

„ ten van zyn aanvoerder Faulcon , nog

„ fwaarlyk met yzere keetens om 'c lyf

,

„ mitsgaders om handen en voeten, ge-

,, vangen fittende , op een fmadige en

,, vcrachtelyke Avyl'e daar by doende de-

„ fe woorden : Ziet daar mi-'e» Koning ;

5, waar by het voorcerll wierd gelaten

:

,, dog was de Koning j welkers fiekte

„ noch dagelyx llerk toenam, over het

„ ombrengen van zynen Zoon Moonpi

„ hertelyk bedroeft, begeerende, dat

„ het lighaam geen fmaatheden mceraan-

„ gedaan, maar begraven zoude werden,

„ 't geen gedaan wierd. Onderwylen

„ had men den Franfchen Generaal ,

5, Monfieur des FargueSy uit Bankok na

,, Livo ontboden, die aldaar eerll op het

,, derde ontbodaanquam, werdendevAn

„ wegens den Koning met een goude

„ Boulette of Pmang-doos befchonken,

„ zeer wel onthaald , en eindelykbeflo-

,, ten, dat hy het Kafteel op Bankok,

„ door de Franfchen gebouwt , aan de

„ Siammcrszoude overgeven , cntotna-

,, kominge van dien beide zyn Zoonen,

,, mitsgaders den Franfchen Biffchop van

,, Metellopolis, als Oftagiers inLivola-

,, ten } dan met al zyn volk boven komen',

„ en te zyner tyd met eenigc Schepen, die

„ hem zouden werden geleent, uitSiam

,, vertrekken; 't geen hem door den ge-

„ vangen üiienAe. Faulcon ^ door over en

„ wedergaande Boden
,
(want hy mogte

„ hem zelfs niet fpreekcn) op het ernftige

„ aangeraaden was , zoo als zommige ge-

„ loovenjmifichicn om daardoorde toorn

„ en gramfchap derSiammer t'hemwaarts,

,, was'tdoenlyk, eenigfinsteverfagcen,

„ 'c geen daar toe nogtans zeer weinig

,, fchync geholpen te hebben, gemerkt

„ zyn wederltrcvers de gedagten begon-

j, dentckrygen, dat hy haar wraak-lull

„ wel door de dood mogt komen te ont-

,, fnappen, nadien hy door de fware py-

,, nen (om het voorgenomen verraad uit

,, zyn eigen mond te hooren , en zyn mc-

,, depligcers te melden) hemopverfchei-

j, de tyden en manieren aangedaan , mits-

jj gadcrs door een ftyfzinnige onthou-

,, ding van fpyfc , zeer vervallen , en

,) vry fwak geworden was ; waarom ly

jj hem dan op den 4 Juny, evennaZon-
,) nen ondergang, mits hy niet wel gaan

,} konde> in een flegtc ftoel in zyn huis

,, bragten , alwaar hy over het bouwen
,, van 't zelve zeer fniadelyk wierd beje-

,, gend, latende hem voorts weder op-

j, nemen, en by zyn Huisvrouw dragen,

^
„ die daar digt by in een Paardeftal ge-

5, vangen lag, de welke hende, dat het

t, nu genoegfaam met haar man gedaan
», was, hem , in plaats van trooftelyk

), toe tefprecken, zoo 'er voordewaa^-
„ hei: word gezegt , een menigte van
„ fcheldwoorden toewierp, in 't aange-

>, figtfpoog, en qualyk wilde gedogen,

,, dat hy zyn ecnigllen Zoon, ongevaar

„ 4 jaaren oud , eens voor 't laatlt moge
„ kuflen; waar over de Siammers zelfs

„ als vcrfteld zouden hebben geftaan ,

„ die derhalven te eerder met hem voort

j,
gingen , om hem buiten de flad te

j, brengen
i 't geen hem deed vragen ,

j,
waar ze met hem heen wilden ( want

^, hy was, zoo het fchynt, van gedag-

j, ten geweeft, dat ze hem weder na de

j, gevangenis zouden hebben gcbragt

)

j, op het welk dan onder veel fcheld-

j, woorden ten antwoord krygende, dat

j, ze buiten de ftad gingen , om hem al-

,, daar , volgens hun lail , te dooden

,

,, wierd hy zeer ontfteld , en floeg ver-

,, fcheide maal op zyn borft, 't geer>

j, door de woedende Siammers met veel

,> veragtelyke en verwytende redenen

j, wierd bcfpot en belacht , duurende , tot

j, dat ze ter plaatfc quamen , daar hy

j, fterven moeft ; als wanneer hy nu

„ ganfch geen uitkomft meer ziende, de

j, order van St. Michiel, en een Reli-

j,
quie van zeker Heilig, zynde aardig

j, van goud bcflagen , van zyn hals nam,

,, en aan een van de byftaande Manda-
,, ryns overgaf, met verloek, die aan zyn

„ Zoontje te willen geven ; waar na de

„ Siamfe Beulen hem geboden neder te

,, knielen, 't geen hy niet doen wilde;

„ maar hy begaf fig tegens de zelven te

„ worftelen , en wierd hem zoo het

„ hoofd afgeflagen , 't lighaam aan drie

„ ftukJcen gehouwen , ineenkuilgewor-

„ pen, met weinig aarde overdekt, des

,, nagts door de Honden opgegraven, en

„ zoodanig verfcheurd , dat 'er 's ande-

„ ren daags niet dan de beenderen over-

,, gevonden wierden } 't welk door ee-

„ nige Europiaanen, die uit nieuwsgie-

„ righeit ter pkatfe waren gegaan, daar

„ hy omgebragtwas, tot verwondering,

,, voor de waarheit is verhaald; en werd

„ 'er door zommige van anderen nogby
I „ gedaan, dat de laatfte woorden voor

„ zyn dood zyn gt-^eei^-.HeereJefu gedenkt

„ mynerl dogdcwylde Schryver van dit

,, Verhaal niet weet, dat iemand van de

„ Europiaanen zyn fterven heeft bygc-

„ woond, zal hy daar van het gevoelen

„ gaarne aan den Leefer overlaten,en een-

„ lyk van 't zyne daar by voegen," dat dit

„ het ongelukkig en rampfalig einde vaa

„ den Heer Con/iantyn Faulcon geweeft is.

„ Dit dusdaniggefchikc zynde, kreeg

„ de Franfchc Generaal , Monfieur des

„ Far-
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jj Farguesy zonder van het gene dat 'er

j> gebeurd was iets te weten , noch den
» zelven avond aflcheid, en vertrok met
» cenige Franfche Papen, mitsgaders z

» Siamfe gecommitteerden, die het Ka-
>> fteel op Bankok uit zyn handen zou-
« den overnemen, na beneden: alwaar
3J dan gekomen wefende , liet hy wel
>> haaft blyken, dat hy met zoodanigen
JJ voornemen niet oit Livo gefcheiden
JJ Was; want hy deed aanftonds de Siam-
jj Ie Coelys of Scheppers , die op zyn
JJ Praauw of Vaartuig in 't afvaren had-
j> den gefchept, vaft zetten, en maakte
j» benevens dien ook toeleg om de ge-

5> committeerden in beflag te nemen :

j« maar dat quam hem te mislukken.
JJ Wj'dcrs liet hy op iweeKoningsJon-
jj ken, die op de Rivier afdreven, om
JJ na Japan te venrekken, niet weinig
« canonneeren ; 't geen twee perfoonen
JJ aan een ellendige dood hielp, zynde
JJ de een een Europiaan , en de ander
»> een Mixties, beiden in dienft desKo-
jj nings van Siam-, die gewcigert heb-
jj bende op 's Konings Vaartuigen te

>> fchieten , daar over op een wrede wy-
j» Ie levendig wierden gefpit. Dus ver-

j> re quamen de Franlchen uit te bar-

jj ften i waar over de Generaal fig eg-

jj ter by een briefken trachte te veront-

j> fchuldigen,leggende daar van de fchuld

»j op zyn volk, die hy zeide dat hem
JJ niet wilden gehoorfamen , en waarom
JJ hy dan een Schip was verfoekende

,

JJ om daar mede uit Siam tevcrtrekkcnj

>j waar op hem ten eerften niet geant-

jj woord wierd : maar de Krygs - Over-
j» fle Pieteratjay zond een groote macht
j> van volk na beneden, die van deZee-
jj kant af opwaarts tot dicht by Bankok
JJ toe , aan beide de zyde der Rivier

,

JJ ruim I i Battcryen opwierpen , de

JJ mond van de Rivier met gefonken

JJ Vaartuigen en Paliffadcn toe llopten

,

JJ en alomme een fterke wacht hielden

,

,j zonder evenwel iets dadelyks ontrent

JJ de zelven te onderneemen, miflchien

JJ om af te wachten, en tefien, wat nu
» van hun verder gedoente zoude komen
« te vallen •, en liet de Krygs Overfte

j, Pieteratjay door eenige Mandaryns

,

„ daar toe expres gefonden, aan het Ne-
,j derlands Opperhoofd zyn genegent-

jj heit tot de Ld. Compagnie betuigen

,

JJ met verfoek, dat men doch in ditge-

,j woel niet bekommert noch bevreeft

j, geliefde te welen, klagenderwyfedaar

,, nevens vertoonende , op hocdanige

,, manier de SiammersdoordeFranfchcn

„ verongelykt wierden, in vergeldinge

„ van vcelerhande vriendfchappcn, vryig-

j,
heden, en weldaden, by haar nu een

j^
gcruimen tyd herwaarts, zoo van den

j. Koning , ah zyn onderdaancn
,
genoten

,

I M.
8i

JJ Het iverk dan nu dusdanig ftaandc,
»' en het gerucht daar van in Livo vcr-
» fpreid zynde, zochten de twee Zoo-
j> nen

, door den Franfchen Generaal,
» Monfieur des Fargues , aldaar als Ofta-
" giers gelaten, middel, om met noch
» lo a li Franfchen weg te vluchten,
JJ aangefien de zelven niet naauw be-
» waakt of bewaart wierden, maarj na
j) hetfchynt, daartoe genoegfame ge-
»j legentheit hadden , doch wierdenfe,
'» al een ftukwcegs en buiten de ftadge-
>j komen zynde, door de Siammersach-
>j terhaalt, en met touwen om den hals
)j weder binnen gebracht, 't welk een
JJ van haar gefelichap, zynde een Inge-
)j nieur,het leven kofte, want dezelve
j> viel, zoo voor de waarheit word ge-
jj tuigd, van fchrik dood ter aarde, fich

j> miflchien ingebeeld hebbende, dat 'er

j> op hun vlucht een fwaare ftraffs zou-
jj de hebben gevolgt, die egter nergens
JJ anders op uit liep, dan datfc wat beter
JJ als voorheen wierden bewaart i maar
JJ zy hadden evenwel daar mede komen
JJ te veroorzaaken , dat alle de Europia-
jj nen, zoo veel als 'er noch in vryheic
JJ waren gebleven, zoo wel Paapen als

JJ anderen, in hsgtenifle wierden geno-
j> men, uitgenomen des Konings Chi-
jj rurgyn, M'. Daniel Broiichebourde ^dÜQ

JJ ook ten zelven dage by den Krygs-
jj Overfte Pieteratjay wift te bewerken,
JJ dat twee perfoonen, die 'er onder wa-
jj ren, zynde de een een Goudfmit, voor
JJ defcn door de E. Compagnie aan den
JJ Koning, en de ander een Soldaat, aan

)j Faukon^dcem^ wederopvrye voeten

JJ wierden geftelt. Middelerwyl waren de

JJ Engelfchen en Portugeefen mede niet

JJ weinig by de Siammers in 't oog ge-

jj raakt, welker Scheepjes in de Rivier

jj leggende, van wegen den Koning in

JJ arrelt genomen , en ten dcele onttakelt

„ wierden, buiten iwyfel uit bekomme-
,j ling , datle met de Franfchen mogten
,j komen aan te fpannen , of de zelven

,j wel in 't een of 't ander behulpfaani

,j wefen, aangefien 'er nog twee van 's

,j Konings Scheepjes , met Franfchen

„ bemant, in Zee waren, om op de Ro-
„ vers te kruifzen, die nu weder t'huis

„ wierden verwacht, en welke deSiam-

„ mers gaarn onder haar geweld zouden

,, trachcen te krygen, voor dat de Ka-

„ piieins , daar op befcheiden , kennis

„ hadden, hoedanig de zaaleen tuflchen

„ hen en hunne lands-luiden gefchapen

„ ftonden; 't geen hen ook weinig da-

„ gen daar na zeer wel quam te geluk-

„ ken, hebbende te vooren zekere Cha-

„ loup, die de Generaal, Monfieur des

,j Fargues, in mecning was geweeft in

„ der nacht van Bankok na buiten te

j,
zenden, om de Hoofden der verwagc

L z j) wer-
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» werdcnde Scheepjens van 't voorge-

j> vallene te waaifchomvcn , in 't afdry-

», ven der Rivier, even buiten 't bereik

j> van 't Franfche Kanon , aangetail,

3) en na een dappere tcgenweer verovert

>) en verbrand, waar door de moed van

j> Monl'. des Fargues en de zyncn zooda-

» nig quam te verkoelen, datfc kort daar

» na van het'Kalleel opBankokSiamfe,
„ m plaats van Franfchc, Vlaggen lieten

)> wacjen , daar de Siammers niet anders

j, dan de fpot mede dreeven; en hadden
» Ie benevens dien, door het verbree-

5, ken van 't verbond , en de vyandely-

» kcbedryven, den Kiygs-OverileP/?-

}> teratjay zoo verre gebracht , dat hy
j, van hem gaf voornemens te zyn, om
j> den Franlchen Billchop van Metello-

j» polis, Monfieur Louis ^ en beide de
5> Zooncn van den Generaal, na bcne-

j> den te voeren , en de zclven uit het

j> oude hermaakte Kaftcel op Bankok,
n yder voor een Kanon gebonden , den
j) Franfchen te laten toefchicten ; 'twel"k

» men gelooft dat hy lichtelyk volbragt

]) zoude hebben, indien fe met met vee-

)> Ie beweegredenen door het Neder-
)) lands Opperhoofd van de dood verbe-

j, den waren geworden j op Avelkersver-

35 der verfoek hy dan te rade wierd, bei-

), de de Zoonen des Generaals hun Va-
j> der onverfeert toe te zenden , zo als

») eenige dagen daar na quam tegefchie-

,, den, met een briefje, waar by infub-

,, ftantic den Generaal zyn valsheit, on-

,> trouw, en bondbreuk verwceten wierd,

,, met verdere byvoeginge, fchoon hy
„ als een Vader met geen liefde noch

„ medelyden ontrent zyn beide Zoonen,

,, diehyals Oflagiers, totnakomingeder

„ overcenkomfte, in Livo gelaten had-

„ de , aangedaan was geweelt , dat zy

„ evenwel by hem Pieteratjay mededoo-

j,
gen en barmhenigheit hadden gevon-

.j, denj dat hy ganlch niet bloeddorftig

„ was , fig ook aan defe onnofelcn niet

„ had btgeercn te wreeken , maar oni-

,, trent de gcheele wereld wilde doen

jj ficn, dat de Siammers het recht aan

j,
hunne zyde hadden, en door de Fran-

je
ichen ten hoogden verongelykt wa-

jj ren ; op het welk de Generaal het

^j
voorheen gedaan vcrfock , om een

jj
Schip tot zyn vertrek te mogen hcb-

j, ben , deed vernieuwen , daar eenlyk

„ <^P geantwoord wierd , dat hem een

jj
ftiUtand van wapenen wierd vergunt,

j,
en dat hy op zyn meermaal gedaan

„ verfoek het befluit van 't Hof zoude

„ moeten afwagten, aangcficn men niet

„ had konnenbcfluiten, om hem en de

„ 7ynen daar in tot nog toe te wille te

^,
weezen, om dat ze, toen hen zulks

jj
aangeboden wierd , 't zelven niet al-

j,
leen afgeflagcn,maar met hunne vyand-

j) lyke bcdryven gcnoegnwm uitSiamt^
33 vertrekken

, gewcii^crt hadden ; en

33 kreeg de OvtrÜe Oija Dietjo , die

3) de Siamfe Krygs magt kommandcer-
33 de, onderwylen volkomen order, in-

31 dien ze Ilch nu andermaal vyandclyk
33 quamen aan te flellen, hen als dan op
33 het lyf te vallen, en de zelve, zon-
31 der hen te ontlien, uit te roejen, en
33 te verdelgen} wasr by het dan voor
3» defen tyd met de Franfchen gelaten

31 wierd , na dien 'er , zoo 't fcheen

,

33 voor den Krygs- Overfte Pieteratjay

33 wat anders te doen viel , als fig met
>i hen te bemoeyen

, gemerkt des Ko-
33 nings fiekte nog dagelyx toenam, en
33 zyn jonglte Broeder, zoo als hier voor
33 is gefegt, albereids by eenige voorna-

33 me Mandaryns voorgefchikt tot de
33 Kroon, heimelyk doende was met een

33 groot getal volk aan te nemen, om
33 lich, zoo draa de Koning, zynBroc-
33 der , overleden zoude zyn , mccftcr

3» van 't Ryk en de Kroon te maaken,
3 3 daar buiten twyfcl Opra Pieteratjay ^

33 lich nu al zoo verre in de Regecringe
33 ingelaten h.bbende, het oog mede op
33 geworpen hadJe , alhoewel hy een
33 wyl te vooren , op afvraginge des

S Konings, of hy na des zelfs dood de
» Kroon wel zoude willen aanvaarden,

33 fich hadde weten te vcinfcn daar toe

33 geen de minüe genegentheit te heb-

» benj 't geen hy altans, het werk ge-

as noegfaam meelter welende , anders

33 deedblyken; want hy liet des avonds

3j op den p July beide de Broeders des

33 Konings vatten , en even buiten de
33 flad Livo in een Pagood, met fandel-

,3 houre Hokken dood flaan ; waar van

33 de Koning kennilTc gekregen hebben-

3 3 de, werd 'er gefegt, dat hy daarover

33 zeer bedroeft is gcweeft, en quam hy
33 eindclyk twee dagen daar na, op den
33 1 1 July aan de Waterfucht te overly-

33 den, hebbende 't Siamfe Koningryk
33 met groote glorie jt jaaren, 8 maan-
,3 den, en 14 dagen geregeerd, geen

)3 andere Kinderen nalatende als een ec-

M nige Dochter, oud ongevaar zo jaa-

,3 ren , die hy weinig uuren voor zyn

„ dood het Ryks-fwaard overgegeven

„ hadde, tot welken einde, ofmcthoe-

„ danigen mecninge, heeft de Schryvcr

,, defes nooit recht hooien verklaren ;

,, maar is het waar , dat, fchoon de dood

„ des Konings nu gcnoegfaam rugtbaar,

„ en aan een ieder bekent gev/orden was,

„ de Krygs • Ovcrile Pieteratjay zonder

„ eenige de minfte bcweeginge in de

„ Regeeringe bleef tot den i Auguily,

„ als wanneer hy met een ongemeene

„ groote piagtcnftanc, medevoerende

„ het Lyk van den overleden Koning

,

„ uit Livo in Judia quam , fig nog ten

33 Zül-
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)» Zclven dage publyk als Koning liet

» uicroepen en Kroonen, mitsgaders des

j> overleden Konings ecnige Dochter
» ten Wyve nam , hebbende voor zyn
j> vertrek uit Livo h.'t oude Paleis aan
5> de Talapois, en de ihd met al haar

» huifen aan de Inwoondtrs gefchon-
j> ken, en wyders alle de aanlienelyke

» Timmeragicn, Schooien en andere,
» voorheen door den grooten Staats-

j> Miniiler Faulcon^ zoo door de Fran-
» fche Paters, als hem zeUs in de fte-

)> den Livo en judia gebouwr, aanver-
>i fcheide Mandaryns, en tot. wooningen
3> aan particuliere Chineefen ingerumit;

j> regeerende vorders zonder ecnige de

» mmfte tegenftrevinge van iemand, tot

]> verwonderinge van veelen, met zulk

>. eengerag,cnzoo voiftrekt, alsdeMo-
5> narchin in 't Noorder deel van Indien

»> gewoon zyn , even of hy al van over-

jj lange op den Troon gezeten was ge-

jj wcell, 't welk zommigen heeft doen
>j gelooven, dat de voornaamïle Groo-
» ten, en die van de gemeente, fich te

3, eerder tot zyn gehoorfaamheit hebben
j> gefchikc en gevlyt, om dat hy fich

j, voorheen alcyd met zyn ampt en ftaat

,1 te vredcn hield, de kleinen en gerin-

„ gen nooit hart en laitig vielj 't over-

„ n)atig invoeren van tollen eiifchattin-

„ gen, door den overleden Koning, in

„ de laatite jaaren zyner Heerfchappye

,

}, buiten gewoonte gedaan, met onge-

,j noegen aanzag ; de bediyven van zyn

„ grooten Staats - Minifter , Conftantyn

,1 Faulcon, op het ernftigfte haiede, en

„ daarentegen de Talapoys, of Siam-

j, Ie Geeftclyken, vierig beminde, en

„ toegedaan was , hebbende tot bewys
„ van zyn goede meeninge, ookmetdcn
„ aanvang van zyn Regceringe , noch

„ zelfs by het leven van den ouden Ko-
„ niiig, alledenieuwefchattingcn,door

j, Raadgcvinge van Faulcon ingevoert,

j, afgeicbaft, en naderhand daar en bo-

„ ven aan alle zyne Onderdaanen over

„ het Siamfc Ryk, een algemeene tol-

j, vryheit, voor den tyd van 5 achter een

„ volgende jaaren gegeven, op dat het ar-

„ me volk, diedoordefwarefchattingen

„ op het groot en klein Vee, alderhan-

„ de Vifch, Boom- en Aard-vruchten,

„ geheel als uitgemergelt waren , hun

„ adem wat halen, en weder tot eenige

„ verquikkinge komen zoude,

j> Ondeiwylen dat de zaaken in dit

» Koningryk dusdanigen keer had-

„ den genomen, en het werk omtrent

91 de Franfchen ten merendeele in zoo-

,> danigen ftaat was gebleven , als wy
,1 hier voor hebben gelegt, hadden twee
,1 Portugeefe Mixtilen fich door den Ge-
„ neraal , Monficur des Fargues , laten

„ gebruiken , om het gedoente van 't

ï A M, ^
i» Siamfe Hof, en voorts de geftalte der
» opgerichte Paggers , te verfpieden ,

» en hem daar van dan rapport te brcn-
jj gen ; doch zy wierden , alhoewel op
» de Siamfe wy(ê gekleed , haalt ont-
» dekt, en gevangen genomen , 't welk
j> de nieuwe Koning zoo euvel nam,
3> dat hy alle de Portugeefen , zonder
3> aanfien van perfoonen , het dragen
3> van geweer liet verbieden, en wier-
31 den benevens dien alle de kinderen ,

» door die van hunne Natie, by Pegufe
» of Siamfe Vrouwen geteelt, opgevat,

33 en ten Hove gebracht, waar over een
3> jammerlyk gehuil en wee- klagen alom
13 op de firaten wierd gehoord , zonder
11 dat 'er eenige de geringlte hoope fchync

11 te wcz?n, dat ze hunne kinderen ooic

11 meer zullen fieii ; want het Neder-
11 lands Opperhoofd op hun erbarmelyfc

11 geichrci , en veelvuldig aanhouden,
)i fich ten Hovc begeven hebbende, om
31 te verfoeken , dat zyn Majefleit de
33 goedhsit doch wilde hebben, om aan

» de troofteloofe en bedrukte Vaders en
31 Moeders haare Kinders weder te ge-

11 ven, wierden alle de Kinderen, door
33 Chriften Vaders verwekt, wel door

11 den Koningaan hem gefchonken, maar
13 wierd 'er, toen het op een wederge-

33 ven aan quam, maar een gevonden,

3) zynde het üogtertje van het geweze-

3) ne Engels Opperhoofd, Mr. Herbin ,

11 't geen tot hun byfonder geluk door

3> des Konings Nederlandfchen Chirur-

13 gyn, Dantel Brouchebourde ^ ontdekt,

11 en medegenomen wierd. In dezer

13 voegen raakten ook de onfchuldigen

31 over de quade handelinge der Fran-

11 fen in fware ongclegenthedcn, 't welk
31 dat volk fig zoo weinig bekreunde

,

11 dat het by veelen qualyk geloofd zou-

,1 de konnen werden, en kan het vol-

,, gcndc flaahje genoegfaam dienen, om
,. te bewyfen , dat ze fig niet hebben

,, ontfien ontrent alle Natiën, zoo Eu-

j, ropiaancn als anderen, alles te onder-

„ nemen, wat ze maar dogten hen voor-

„ dcelig te zyn, zonder eens agttefiaaa

„ op de verbonden en vriendfchappen,

„ door hun Koning met de Koningen

„ en hooge magtcn van de zclven op-

„ gerigt en gemaakt, want wierd het

„ Scheepje van den Engelfen Koopman,

„ Mr. Teyler^ voorTanaflery, mctRyft

„ beladen , gereed leggende , om naar

„ Cormandel te vertrekken, op zekeren

„ nagt, door hen onvoorfiens ovcrval-

„ len en afgeloopcn, zulx de eigenaar

„ des morgens zyn Jagtje met de heelc

„ ladinge quyt wasj maar de Siammcrs

„ hadden de verdere Franfchen, die van

„ het deflein wiften, en aanland geblc-

„ ven waren , of het gefelfchap niet ras

„ genoeg konden volgen, ten meeren-

L 3
deelc
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decle dood geflagen, en de rcft ge-

nomen , en kreeg nu de Franiche Gene-
raal, Monfieur dei Fargues^ cindelyk

licentie uit het Siamfe Hof, om met
al zyn volk uit 't Ryk te mogen ver-

trekken , zonder gehouden te zyn eerll

te moeten boven komen, en lig we-

gens hün gedoente te verantwoorden

,

mits zy altans de Schepen, die hen

voorheen ter leen aangeboden waren
,

als mede de voorraad , zelfs zouden

moeten koopen; en zoude wyders de

Biflchop van Mctellopolis, Monlicur

Louis ^ en het Opperhoofd der Logie,

Monfieur Veret , beide voor de ge-

trouwigheit op weldragenthcit van

hun volk borg blyvcn ; en welk be-

fprck zy dan van de Poiiugeefen kog-
ten twee Scheepen, 't eene groot an-

gcvaar loo laften, voor (Jooo Ryx-
daalders, 't ander groot ruim fo laf-

ten, voor zoooRyxdaalders, zoo dat

hen defe 5 Bodemtjes te zamen qua-

mcn te kollen een ibmma van loooo

Ryxdaalders ; en zouden ze boven dien

dan noch voor de noodige provifien

aan de Siammers betalen, een fomma
van 6000 Ryxdaalders. Waar na zy

fich voorts aan 'c werk begaven, om
fich tot het vertrek te vervaardigen

;

dog onderwylen het Schip d'Orphe-

lin, op den p September uit Vrank-

ryk , ter Reede van Siam gekomen
wefende, fchcen hen de moet weder
zoozeeraangcwafTchente zyn, dat zy

andermaal hun gedaane beloften , om
niets onbchoorlyks tegen de Siammers

te ondernemen ,
quamen te vergeten

,

latende op den4 0(51:ober, door hunne
Paapen, die noch boven gebleven wa-

ren, en na hun believen op en af kon-

den varen , de Huisvrouw en het

Zoontje van den gewcfen grooten

Staats - Dienaar , Conjlantyn Faulcon
,

hcimclyk rooven, en na Bankok voe-

ren, alwaar ze by hen ontfangen en
verborgen gehouden wicrd, tot dat 'er

de Koning kennis van kreeg, of, zoo
zommigc zeggen, de Generaal het zyn
Majclttit zelfs weten liet , die dit werk
zoo qualyk nam , dat hy Monfieur des

Fargues liet dreigen , indien hy defe

Vrouw en haar Zoontje, niet na bo-

ven liet brengen, daar ze van daan ge-

voerd waren, dat hy, nog geen van
alle de Franfen, uit Siam zoudenver-

trekken , 'c welk hen cindelyk deed

befluitcn, om de zelve met haar Zoont-
je, na dat ze tot den ip Oclober by
hen in 't Kafteel op Bankok was ge-

wcefl:, weder na boven te zenden, en
des Konings dienaars over te geven,
wcrdendcnu, zoo 'er werd getuigt,

in 't Hof vry wat naauwer als voor-

heeo bewaart, en tot keuken-werk,

» en andere vuile en verachtclyke dien-

» ften, gebruikt; behalven dat ze door
j> haar vlugt ook heeft komen te veroor-
3) zaken, dat haar Moeder, Groot-moe-
» der, en verdere vrienden, die voor-
jj heen , nevens haar , wel gevangen;
j) maar naderhand onillagen waren , voor
]i de tweedemaal uit hun wooningen ge-

). haalt, gevangengenomen, en in ke-
)j tenen gefloten zyn. En nadien de Fran-
3, len tot dus verre met de Siammers vry
]> wat flcgt gehandclt hadden, fchync

), het, dat ze, nu hun vertrek begon te

)3 naderen , bcvreeft wierden , dat hec

j, hen wel vergolden mogt wrdcn ,

3, waarom zy dan z of 3 biamle Ofta-

„ giers eifchten, cegens de welken zy 'er

3> zoo veel in de plaats zouden geven,
3, om ze na hun vertrek op 't Kafteèl

33 Bankok ceril tegen den anderen te ver-

„ wiflelen , wanneer ze uit de Rivier in

33 een ruime Zee, en genoegfaam buiten

33 de magt der Siammers gekomen zou-

33 den wefen, 't geen dan zoodanig in-

33 gefchikt zynde, braken ze den 7 de-

33 zcr lopende maand November op , en
33 begaven fich buiten de Rivier; waar
33 de Bcikelang, ganfch geen mistrouwen
3, hebbende, den Franlchen, hui)0;a-
,3 giers tocibnd,zynde een der Zoonen van

33 den Generaal, MonCitux des Fargues,

33 en een ander Officier, in verwagtm-
J3 ge, dat ze de Siamfe Oftagiers ook,
,) volgens het befprck, na land zouden
„ laten keeren; 't geen hem geheel quam
„ te ontfchieten , want zy namen de zei-

3» ven, genaamd Opra Rangfom Kram,
33 en Oloean Raad , metongevaarzopcr-
33 foonen van hun gevolg , mede , en
33 lieten eenlyk van hun boord vertrek-

3> ken het Vaartuig, hen door den Ber-

j, kelang voor 't laatll vol ververffing

33 toegelchikt, na dat ze het volk als tot

33 een toemaat naakt uitgefchut, endap-
33 per afgcroll hadden , rakende op deze

„ wyfe drie dagen na het verlaten van

33 Bankok, met 4 Bodems, uit'tgefigc

,3 van de Siamfe Rheede. Ook hadden
,3 zy bevorens , nadien ze van weinig

33 Matroofcn voorfien waren, ruim 50
,3 Engelfe Zee- lieden, met licentie van

„ den Siamfen Koning by hen gekregen,

,3 om, zoo 'er gezcgt werd, voor de

,3 koft na Cormandel over te varen, zon-

,, der vorder aan hen verbonden te we-
„ fen , maar ofde Franfen hun woord wel

„ zullen houden, van de Engelfen mee-

,, fter wefende , daaraan zou men, vol-

,,
gens hunne manier van doen, met reden

j, mogen twyfclen; temeer, om dat ze

,j niet alleen hunne Logie met een goed

,j Kapitaal in Contanten, partye bloed-

j, Koraal, en andere goederen, mitsga-

j, ders eenigc ftukkcn Kanon , tegens

,j het befprck , maar zelfs noch ruim zo

„ per-
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5 perfoonen, cb daar onder eenige fie-

, ken van hunne eigen Natie , achter ge-

, laten hebben,benevens hunnenBiffchop

, van MetcUopolis, Monfieur Louis, en

, 10 gemeene Paapen, die nu meeft al-

, Ie met ketenen aan handen en voeten

,
gevangen zitten , en in grootc ellen-

, de en benautheit zyn , werdende de

, Biflchop, zoo als 'er voorde waarheit

, werd getuigd , wel het naauwfte be-

, waard, en 't fcherpfte geplaagt , na'c

, fchynt, om dat hy, die nevens het hei-

, meiyk vertrokken Opperhoofd, Mon-
fieur Feret , voor de weldragent heit

en trouwe der Franfen borg heeft ge-

ilaan, tot hun aficheiden uit Bankok
geJuurig by hen gebleven is , en derhal-

ven by veele voor den cenigften aan-

voerder en geheimen raadsman vanden
gewefene b taats- Dienaar , Conjiantyn

Faulcon, aangefien, en alfoo voor den
prnici paalden aanfctter van al het quaad
bedryf gehouden werd i waar mede wy
dit Verhaal belluiten.

feenige Uit het gene wy bevorens van de Ko-
byfomk- ningen van Siam verhaald hebben , is

te laken ^^^ ^^j gebleken, d'xtAleagar (ofChau-

oinoen migrem) Koning van Pegu , Siara, ne-

van'siïm vens meer andere Ryken , veroverd ,

maar niet de wyfe , op welke hy dat

verrigt heeft.

Na dat hy aan detï Koning van Siam
te vergeefs om den witten Olifant ( van

welke Ibort 'er nu z in Siam waren) ver-

fogt had, en die hem geweigerd was,
belegerde hy Judia A°. ifö8 met een

Leger van thienmaal honderd duifend

man , twee honderd duifend Ruiters',

(welk cindelyk tot 1700000 man aan-

groeiden) eerll fooo, en daar na 17000
Olifanten, en 3000 Kameelen, en ver-

overde die ftad , en geheel Siam , na een

beleg van 21 maanden, niet als een dap-

per Held ; maar eindelyk door verraad

van een trouwloofenSiammcr, waarover
de Koning van Siam zoo ontfet was,
dat hy fich zeiven aanftonds vergaf Na
dien tyd moeft de Koning van Siam

,

ten teeken van onderdanighcit aan defen

Vorft , des zelfs rok op zyn Kroon- tyd

kufien , en hem dan ook een Kroon aanr

bieden.

De Siammer bleef echter niet lang

daar na onder den Koning van Pegu:
want na dat AUagar overleden, en zyn
Zoon tot de Kroon geraakt was, ont-

ftond 'er A". if 79 een Oorlog, tuflchcn

dien jongen Vorft en zyn Oom , den Ko
ning van Ava, in welke de laatüe door
de eerfte in een twee-gevecht op hunne
Olifanten overwonnen wierd.

Tot defen Oorlog nu had de Koning
van Pegu mede eenige hulp-troepen van

I A M. 8^
den Siammer verfogt , waar op defe
Koning zynen Zoon met eenig volk zond

,

die na zyn konilt tot Pegu daar zeer ver-
achtelyk van de Zoon des Koning van
Pe{;u , terwyl hy zelfs reeds na Ava ge-
trokken was, gehandeld wierd, welke
fmaad defe Prins niet langer konnendc
verdragen , keerde hy ftil met de zynen
te rug.

De Koning, zj^n Vader, endeGroo-
tcn van Siam dit ficnde, en de reden van
dien verftaan hebbende, waren hierover
zeer verflagen , en bekommerd, dat zy,
na 'c eindigen van den Oorlog des Ko-
nings van Pegu, met dien van Ava, dien
verbolgen Vorlt ten eerften weer met
een Iwaar Leger op hun dak zouden kry-
gen, om fich over den hoon, hem hier
door aangedaan, te wreekenj maar de
Zoon , die meer moet had dan zyn Va-
der of alle de Grooteni verwierp dit al-

les, en moedigde hen hier tegen aan, en
wierp in dit zelve jaar dit jok af, taften-

de den Koning van Pegu m die tuflchen-
tyd, dat hy met den Koning van Ava nog
Oorlogde , zoo gelukkig aan , dat hy
meefter van Pegu, en van zyn ganfch
Ryk wierd , verliefende deeene ftad voor
en de andere na, zoodanig dat hy (ge-
lyk wy onder de ftoiFc van Pegu reeds

getoond hebben) 'er geheel uit raakte j

hoewel de Koning van Siam A°. lypö
en ifpp eerft recht meefter van Pegu,
Martavan , en meer andere Ryken , zo-
danig wierd, dat hy 't ook behield, in

welke tyd hier ook, niet verre van Ju-
dia, een ftrydtuffchen een Pegu's cneen
Siams Prins voorgevallen is, waar in de
Siammer de overhand had, ter gcdagte-
nis van welk geval daar ook een fchoone
Pagode gebouwd is.

Het is egter zeker, dat, hoe zeer de
Koning van Pegu 'er toen onder geraakt
is', men naderhand weer een byfonder
Koning, zoo van Pegu, als van Ava,
gehad hecfc, gelyk die eerfte ook A°.

1634 zyn Gefant aan den Ulurpateurge-
fonden heeft , om met den zclven een
verbond te maken; doghyeifchte'sKo-
nings Dogter voor zyn Broeder ten Hu-
welyk, en begeerde, dat hy alsOftagier

in Pegu woonen zoude, dac de Koning
van Siam niet wilde doea.

Ook verfcheen een jaar of twee later

een Gefant van den Koning van Ava

,

die de hulp van de Koning van Siam te-

gen den Honfcha, of Koning van Pegu,

doch op zeer flechtc gronden verzogc,

waar op hy afgewefen wierd.

Van A°. 1608 heeft men hier een Wet-
tig en wakker Koning gehad , die de
Siamfe zaaken wonderlyk opvyfeldc.

Hy wierd Ragihapi genaamd, regeer-

de 20 jaaren, en liet veel Zoonen, en
een Broeder na: voor zyn dood vielen

de
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de Cambodicrs A*. lóit af, die hy wel 1 Naderhand wicrd de Koning, door 't

verfcheide malen getnii^t heeft, tot hun-
|
aaniloken van zyn Moeder, zoo toornig

ne vorige gehoorfaamhcit te brengen j op defen Mandaryn, dat hy lall gaf om
dog alle zyne ondernemingen waren te i

hem te dooden.

vergeefs.

Na dat nu defe Koning in 't beft van

zyn leven gellorven was, liet hy, be-

halvcn f Zoonen , ook een Broeder

na, die volgens de oudllc wetten erfge-

naam van de Kroon was-, dog de Ko-
ning had by zyn uitcrftewilzynoudften

Zoon, een Prms van iSjaaren (fchoon

dit mee de wetten der Siammers ftrced

)

tot zyn vervanger verklaard , in welk
recht hy ook door veel duifenden Siam-
mers , en door öooo Japanders, onder-

Iteund wierd.

's Konings Broeder, niet weinig hier

over geraakt, wierd daar op Priefter, 'c

welk de jonge Koning zeer qualyk, op-
nam, en waar over hy hem niet alleen

uit 't land bande, maar, om zyn Kroon
zeker te hebben , ook te gelyk beforgde
dat hy byzyn vertrek van kant geholpen
wierd, nevens alle zoodanige Grooten,
op welke hy fich niet al te veel vertrou-

wen kon.

Onder anderen was hem ook zyn Va-
ders Oom zeer in den weg, dien hy in

een zser donker hol, met een weinig

Ryft, water, en licht, met een wacht
*er by, gevangen zette } in hope dat die

het daar niet lang maken zou ; maar de

Priefters , medelyden met dien ouden
Prins hebbende, groeven uit zekere daar

na bygclegene Tempels een gac onder de
aarde tot in zyn gevankenis , brachten

'er een lyk in, en reddeden hem dus uit

dit hol, en zoo behendig, dat men in 't

cerlt niet beter wift, of die Prins was
wanrlyk in zyne gevankenis overleden,

gelyk dit den Konnig ook zoo gcbood-

ichapt wierd.

Kort daar na ontdekte menegter, dat

hy nog leefde, en dut hy, liltig ontko-

men zynde, tePiperiwas, daar fich ver-

fcheide Grooten by hem vervoegd, en
lich voor hem verklaard hadden, gelyk

hy fich daar ook voor Koning uitroepen,

en kroonen liet.

Hy bracht ook een Leger van zoooo
man te veld, om den jongen Koningaan
ie tallen} doch de zelve trok hem met
30000 man en 800 Japanders tegen , iloeg

hem deerlyk ; kreeg hem ook gevangen,

en liet hemmetSandelhoutcftokken (een

eere, die niemand, dan de Princen van
den bloede, gebeuren mag) doodllaan.

Na 't overwinnen van zynen Oom
,

begat fich defe Vorft tot een zeer wel-
lulcig leven, liet alles opzyngunfteling,
en bevorderaar, OjaSu/arowan (dien hy
nu tot Calahan, of Generaal der Olifan-

ten verheven had) ftaan, die voor alles

in 't Ryk ook zeer goede zorge droeg.

Dit gefchiedde echter zoo ftilniet, of
Oya Jwarowan kreeg 'er de lucht af, waar
op hy fich aanllonds tegen den Koning
opwierp, en hem, door hulp van ecnige
Japanfche Soldaaten, in zyn Paleis ove'r-

viel, en hem, zoo als hy op zyn Olifant
over de Rivier vluch t te , gevangen kreeg,
en op de zelve plaats, daar hy zyn Oom
had laten dooden, en op de zelve wyfe,
dede ombrengen , zonder hem te ver-

branden, welk lot ook zyn Moeder, ert

veele anderen, trof.

Hy verhief, met goedvinden der an-
dere Grooten, 's Konings broeder, die

die hem in jaaren volgde, hoewel hy'er
noch maar iz bereikte, in zyn plaats

j

dog alfoo hy noch te jong was, wierd
de Calahan door de Grooten des Ryks
voorfitter van 's Konings Raad, en toe

Oppermachtig Ryksbeltierder in 's Ko-
nings naam g>;maiikc, dat hyeenigentyd
zeer wel waarnam > maar op dit Üpper-
geïig nu vry verlekkerd, en niet gene-
gen die macht, die hem zoo wonder wel
aanftond , aan den Vorft na zekere be-
paalde jaaren weer over te geven , beftel-

de hy den zclven in een Kloolter, om
fich daar in de Wetten en Wysheit der
Siammers te oeffènen; en na dat hy 'c

ftuk nu, zoo door de Japanders, als by
de meefte Grooten, meefter geworden
was, dede hy fich eerft tot Koning van
Siam A°. 1618 (hoewel anderen A". 1630
ftellen) verheffen, en den Koning , en
alle, die van 't mannelyk oir van Koning-
lyken bloed waren , dooden , latende

maar i a 5
perloonen , die van zynen

aanhang waren, over, en trouwde des

Konings Zufter, waar na hy defe Kroon
zeer geruft befeten heeft.

Hy nam A". i63ideKoningrykenvan
Ligoor en Lycoon in, en ftelde m yder
Ryk een onder- Koning, om dat in zyn
naam te beftieren.

,

Niet lang hier na was 'er een onder-

Koning van Ligoor, die na 's Konings
fin te Oppermachtig regeerde , zoo

dat hy voor hem wat bekommerd begon
te werden.

Hy was in 't eerft maar Landvoogd
hier geweeil; maar de Koning had htm
onder- Koning , en die Titel hem zoo

opgeblafen gemaakt, dat hy den Koning
byna niet meer kennen wilde.

De Koning had hem dit egter met
die hope gemaakt , dat hy nu buigfamer

werden zou , en dagt hem z 10 met ccn

zoet lyntje aan 'cHoftekrygen, en hem
dan te doen van kant helpen.

De[e nieuwe onder Koning nam die

ampt, dat hem zeer wel geleek , mee
dank-
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dankbaarhcit aan , dog zei vlak uit tc-

gens 'sKoningsGefant, wanneer hy hem
ten Hove roepen quam , dat hy niet ge
negen was daar te vcrfchynen, om even
als zyn voorzaat van dien Tiran doodge-
slagen te werden.

Naderhand ontbood hem de Koning
weer door een Gcfant , maar hy gafden
zelven geen antwoord, en liet hem inde
keten Haan, waar op de Koning, hem
door een groot getal welgcwapcnde
Vaartuigen, en veel Krygs-volk , aan-
tallen dedc»

De onder-Koning van Ligoor onder-

tuflchen ftout op de belofte, hem door
die van TanalTery en Patani gedaan,
meinde dat hy met zyn Moflcl- Vloot
wel in ftaat wefen zou , van die Vaar-
tuigen des Konings af te weren ; maar
zyn Bnndgcnooten, bang geworden, lie-

ten hem m de pekel , en zyn Vlootje
wierd deerlyk door 's Konings volk ge-

Hagen,

Daar op traden zy te land , belegerden
Ligoor wel een jaar lang, enbeletceden
den onder-Koning daar in zyn Paleis ,

I A M.
alwaar hy geen uitkom fi: meer ziende

,
fich met al zyn Wyven in een kamer,
waar in zeer veel kruit was , opfloot,
dat hy, zoo als 'er de Vyand meende in

te berften , zelfs in brand ftak , waar
door zy allen in de lucht opvlogen.

Men vond daar echter noch, na lang

zoeken, ia Martavaanen met filvercTi-

cals, en 4 dito met goudc dito in de aar-

de begraven.

Hy heeft naderhand tot A°. 16^7' ge-
regeerd , en is toen geruft overleden

, ge-
volgd van zyn Broeder , en zyn Zoon
Prieftcr geworden.
Wat moeite die van onfc Maatfchap-

py den 7 Augufti 1657 onder defenVorft
gehad hebben, kan men in 't Dag-rcgi-
Itcr van Japan onder dat jaar lïcn.

Tuflchen defenVorft, en den Koning,
die A°. irtSSden 11 July,na een Regeering
van

3
1 jaar , 8 maanden, en 14 dagen ftierf

,

is geen ander op den Throon geweeft , en
de zelve is door Opra Pieteratjay ( gelyk

wy gefien hebben) gevolgd, in wiens
plaais al voor eenigc jaarcn weer een an*

der gevolgd is.

A A K E N
VAN

PATANI.
Van het

Kfning-

ryk Pata-

ni,en on-

fen Hin-
dei daar.

N'
'U is 'er niets meer overig, dan

om noch kortelyk van het Ryk,
en van onfen Handel in 't Ko-

ningiyk van Patani, te fpreeken.

Dat dit Ryk al van ouds onder de Ko-
ningen van Siam geftaan heeft, hebben

wy bevorens reeds aangemerkt , doch

wanneer het 'er eerft onder quam , kon-

nen wy niet net feggcn.

Het wicrd geregeerd , dan eens door

een Koning, dan eens door een Konin-

gin, by den Adel der Pataniers geko

ren, doch by den Koningvan Siam goed

gekeurd , en door dien Vor ft met de '1'itcl

van Pretsjauw vereerd} maarna A°.iö30

hebben zy , onder voorgeven van den

Konings-moorder, en verdelger van al 't

Koninglyk bloed niet te willen erken-

nen, lich zelven van de macht des Uiur-

patcurs onttrokken, en zyn openbaar te-

gen hem opgeftaan.

En f( hoon de Heer Caan A". irtjige-

fondcn wierd, om de zaak by te leggen,

wilden zy echter tot geen reden komen,
zoo dat de Koning voornam hen meteen
Leger van óoooo man A°. 1Ö54 aan te

taftcni waar toe hy ook de hulp van haar

ill. Deel.

Edelheden , en eenigc Schepen tot on-

derftand vcrfogt , waar op die hem zes

Schepen, onder den Commandeur A!^/«ax

Bruyn^ toefondenj doch alfoo 't Leger
van den Siamfen Veldheer te voren (raei-

nende dat hy Patani al in had) opgebro-

ken was, quamen zytelaac, cndcSiam-
mers wierden door die van Patani deer-

lyk op de vlucht gcflagen.

Na dat nu de Siamfe Leger-hoofden

hunnen misflag gemerkt hadden, zoch-

ten zy ons, en onfe Vloot, als te laat

gekomen zyndc, èc fchuld van defe ne-

derlaag te geven, 't geen van den al te

licht geloovigen Koning zeer qualyk ge-

nomen, en waar over ons volk in Siam
niet weinig door hem geplaagd , en als

in hunne Logie gevangen gehouden is,

tot dat hy kennis kreeg , dat wy op onfen

behoorlyken tyd met onie Schepen ver-

fcheenen , maar dat zyne volkeren te

vroeg opgebroken, van Jen vyand gefla-

gen , en wy toen niet in ftaat waren,

om hem met onfe Schepen dienft te doen.

Hy liet daar over ook eenigc defcr

Hoofden openbaar ftraften, hen 't hoofd

afflaan, dat op een ftaak zetten, en be-

M lalt-
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ladte, dat de anderen drie etmaal aaneen

j

tot hun ftiafFe onder den blaeuwen he-

mei daar by blyven , en rypelyk over- '

wegen zouden , of hunne med( gefellen

rechtveerdig gellrafc waren. Dus fatcn

zy twee etmaal in grooten fmaad , en

wierden toen van verdere llraf door Oya

Poeceloek , en Oya Sycry verbcdcn , en

,

na noch eenigen tyd gevangen gefecen te

hebt»en , onder een Iwaare bedreiging,

7.00 zy weer iet diergelyks deden, ont-

flagen.

In opficiit van 't zenden van onfe Sche-

pen, toonde hy fich dankbaar, in zoo

verre, dat hy de onfen ook voor ontrent

een halfjaar van de gewoone gerechtig-

heden', by hen voor dezen altyd vol-

daan, ontfloeg.

Ondertuflthen was zyn voornemen ,

om die van Patani weer mee een Leger

Ao- 1Ö36 aan te tallen} doch door het

tuirchenfpreken van den Koning van

Keda (of Queda) en door de voorbede

der Geeftelyken , wierd de zaak byge-

legt, waar op de Koningin van Patani

noch dit zelve jaar hare Gelanten na Ju-
dia zond, en de goude en (ilvere bloem,
nevens cenigc zeldfaamheden van Klce-

den, Fluweelen, Scharlakens, Sec. aan

den Koning, ten teeken van hare onder-

danigheit , aanbieden liet , die by zyn
Majeileit aangenomen , en waar op toen

de vrede volkomen getroffen wierd, zon-

der iets verder van het voorgevallene te

reppen.

Dit Patani legt op 6 graden en jö mi-

nuten benoorden den Evenaar, wat be-

zuiden Ligoor , en tegen over Keda
,

of beooften die ftad, aan de binnenkant

van de Golf van Siam, hoewel noch wel

ƒ dag-rcifen 'er van daan.

Men placht daar in oude tyden een

zeergrootevoordad , die zeer lang, doch
niet breed was , te hebben , ook was de

flad mede zeer lang, doch niet breed
,

aan de land-kant in een moeras, en ten

deelen ook aan den oever der Zee gele-

gen, en, in de plaats van muuren, met
fware vierkante balken omringd, die met
groote kracht in de aarde geheid , hoe-

wel zy echter noch wel zoo hoog daar

boven waren , dat zy voor hegte muu-
ren, of vooreen fchoonen Pagger, kon-
den verftrckkcn, alfoozy met hare hoog-
te wel tot aan de Mars van een Schip
reiken konden.

Ook was zy in oude tyden (zoo de
onfen toen wiften te zeggen) ook al vry
wel van Metaal Gefchut voorfien, Avaar

onder 'er een grooter was , als de onfen oic

te voren geficn hadden.

Zy had een fcleen Riviertje, dat heel
achter de ftad wegloopt.

Men heeft 'er meeft houteen bamboe-
fe huifcn , een fchoon Palcis van de Ko-

ningin, en een heerlykcn Moorfcn Tem-
pel van Heen.

De cerrtc van onfe Natie, die hier ten

handel gckomCn is, was de Zee-voogd
Jacob Korneüjjüon v.w Necky die hier van
Macao met de Schepen Amllerdam en
Gouda, den 7 November A". 1601 ver-

fchecn, om te ficn, of hy hier zyn la-

ding van Peper, en andere Waaren, zou
konntn vinden.

My quam 'er den (5 December aan land,

nadat hy de Bhaar Peper van 380 pond,

tegen 30 Ryxdaalders , en f ten hon-

derd aan tol bedongen had, en wierd

zeer ftatclyk op een Olifxnt ingehaald,

na des Sjahbandaars huis gebracht, daar

viicndelyk oiitfangen, en naderhand van

een b) zonder huis verforgd.

A°. 160Z quamen hier by van Necks

Schepen noch 2 Zeeufche den iö Mey.
Hy bevond dit een groot en zeer volk-

lyk land te zyn, Avaar van men in de la-

ter tyden onidtkt hjeft, dat hst 180000
weerbare mannen opbrengen kon , van
welke 'er in Patani over de looqy, ten

deele Mooren of Maleyers , ten deele

Siammers , en ten deele Chineefen

,

woonden , en welke laatflen voornamelyk
hier van daan grooten h.mdel op Siam

,

Bordelong, Ligoor, Cambodia, Coe-
tsjientsjina, Pahang, Macaflar, Gref-

fic, Djambi, Djohor, Atsjien, Bantam,
Banjar Maffin,en Succadana,op Borneo,en
op veel andere kuilen dreven, alfoohier

zeer veel Ryft , Peper, Rotang, groe-

ne Ertcn, Klappus-Olie, Buffels- Of-
{cn- Koejen-huiden , Bokken, Harten,
Konynen , Haafen , Vogel- neftjens , wil-

de Verkcns, Garifen,Endvogels, Hoen-
deren , Paeuwen , en allerlei Indifche

vruchten overvloedig vallen.

De Koningin fchorik aan van Neck,
die 'er cenig volk liet, een vergulde kris,

en hy vertrok den 23 Augulty.

Zcdcrt defen tyd hebben wy hier een
Comptoir opgericht , en een vaft Op-
perhoofd gehad , alwaar na de gedagten
van zommigen Goiarcl^rtHs, van Dantftky

als Opperkoopman, en eerlte Hoofd vao

A", 1602 fchynt gelegen te hebben j dog
ik oordeel, dat ons eerlte Hoofd hier de

Heer Daniel van der Lek gewecltis, dien

de Zee -voogd van Neik hier voor zyn

vertrek gelaten had , en dat ^Irtus hem
veel later gevolgd is. Hy lag hier tot

A°. irtof en vertrok toen van hier na 'c

Vaderland.

A°. 1604 quam onfe Zee-voogd FFy
haml va» JVarivyk den 30 Mey ook hier,

hoewel alleen , om na een Chineefche

Tolk voor ons te ficn.

Gelyk wy nu hier 2 byfondere Comp-
toiren hadden, een Amlterdams, en een

Zeeuws, alfoo had ieder der zelve zyn
byfondere Opperhoofden , waar van daan

hec
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het dan licht ook wel komt, dat jirtus

by zommigen al van den beginne af als

Hoofd van het een, en Daniel van der

Lek Hoofd van het ander Comptoir hier

geweeft is.

Dus ontmoet ik A'. 1Ö04 hier den Heer
Jacob Rouffd^ als Hoofd der Zeeuwfchc
Maatfchappy , en A°. lóof Ferdinand

Micbieljfoen , als Opperkoopman en Hootd
der gemecnc Maatfchappy.

Dat nogtans de handel hier niet zeer

veel was, fchynd ons A°. i6o7zeerklaar

toe, wanneer onfe Zee-voogd, de H'
Maielieff om de geringe winden en groo-

te kollen hier vallende, als mede om de

geringe moejelykheden, die ons de Man-
daiyns hier aandeden, noodfakelyk oor-

deelde dit Comptoir op te breken , te

meer , allbo bleek , dat de trouwloofe

Pataniers onfe üppei hoofden , zoo wy
de zeege tegen de Portugeefen niet be-

vogcen hadden, aan hen zouden over-

geleverd hebben.

Dat egter dit Comptoir later by ons
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aangehouden is ", blykt , alfoo de Op-
perkoopman nsior Sprenkel A". 1607 in
November , met een Jnflrudlie van de
Heer MateUef^ op 't Schip Mauritius,
herwaards gezeild \s , die 'er van diecyd
af als Hoofd fchynt gelegen te hebbn,
hoedanig hy hier nog A°. I6i6 lag, zoo
ons klaar uit de papieren der E. Maat-
fchappy blykt.

In zyn plaats fchyn: de Heer Direc-
teur Henrik Janjfoon^ die met de fwarte
Leeuw A». 118 van daar quam, en toen
van de Engelfchen (gelyk wy onder de
zaaken van Batavia's Gronuvcfting aan-
gemerkt hebben) door krygs-hft geno-
men wierd, gekomen te zyuj dog A».

.6z} gaven de Heeren zeventienen laft,

om , benevens verlcheide andere Comp-
toiren, ook dit te lichten, zonder dat
ik verder iets van die van Patani Iele,

weshalven.ik valtftelle, dat dit Comp-
toir niet lang na delen tyd opgebro-
ken is.

VAN DEN

GODSDIENST
DER

S I A M M E R S.

DERDE HOOFDSTUK.

VAn den Godsdienft der Siammers, Ferder bericht van Sommona-Codom. Des
zelfs Beeld. En dte van zyn twee Leerlingen. Zyn Dood.

an den
Gods-
dienft der

Siam-

»eii.

W At den Godsdienft , die men
hier in Siam oeffend, oftoe-

laat, betreft, daar zyn 'er

drie ; dog daar is maareene Hoofd-Gods-
dienft, te weten, de Heidenfchc, waar
in zy met die van de Kuil, Bcngale, en

Ceylon in veel Hoofd- zaaken overeen-

komen.
In 't algemeen gclooven zy ook de ver-

huifing der Zielen, 't geen de reden is,

dat Zy zoo weinig Oflcn , Koejen, en
andere dieren, flngten.

Schoon zy een Opperwefcn, 't geen al-

les beftierd, erkennen , toonen zy wat
een flegte bevatting zy 'er af hebben, al-

foo zy ook geloovcn , dat hemel en aar-

de van eeuwigheit is.

Ook bemocjen zy fich vreinig met dat

Oppcrwefen, en maken ongelyk meer

werk van hunne mindere Goden, waar
onder zy vooral hunnen eerden Koning
en Wetgever, mitsgaders eeneniJöw^off^-

Codom (die veelcn voor een en den zeiven
mei Budhum^ enXaca, houden) ceren.

Van delen laatften verhaalen zy groote
Wonderen.
Men heeft eenige mylen W. N W.

van Livo een Rots, waar in een men-
fchen-voct , wel zesmaal zoo lang en
breed, als een gemecne , ingedrukt is,

welke de Siammers Pra-bat noemen,
welk eerde aanbiddelyk, gclyk hctlaac-

de een voet in hunne H. taal, ofdie der

Geleerden, beteckend.

Defen voet bidden zy ook waarlyfc

aan, gelyk de Koning van Siam mede
jaarlyx eens gaat doen met een groocea

doet , en mcc veel uiterlyke Kcrkge-
M i beer-
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beerden. Hy is met een goutle plaat

j

overtrokken, en in een bylondcre Ka-

pel opgcflotcn, en werd niet, dan by

zulke pkgtelyke gevallen, vertoond.

Zy geven voor, dat de plaats , daar

r.u die Rots en voet is, wel eer een fwaar

gebergte gevv'eefl: zy, het welk zoo als

Üommona Codom 'er zyn voet maar opfet-

tedc, aanftonds effen en zoo vlak, als

menhetnufiet, geworden, gelyk ook
het afdruklel van zyn voet 'er zedert in

gebleven is.

Men wil, dat defe Sommona- Codom

(van welkers dood zy hunne tyd- reke-

ning beginnen) een van hunne eerfte Ko-
ningen , of de Zoon van hunnen eerflen

Ko.'.ing gcweell, en dat hy na zyn dood,

en na zeer veel omwentelingen en ver-

anderingen van zyne gedaante, in een

God veranderd zy. Zy zeggen dat defe

voetflap van hem zeer gev^lig , door
een van hunne Talapoins (die er moge-
lyk ook wel de maker van was) ontdekt

zy, hoewel anderen met veel grond mei-

nen , dat hy niet boven de loo jaaren

oud j en dat het maar eeh na - geaapte

voet is van Adams-voet op Ccylon, die

men voor veel Eeuwen daar plagt te ce-

ren, en waarfehynelyk alleen een vond
der Portugeefcn is.

Nu voegen de Siammers, om 't won-
der nog grooter te maken, hier by, dat

die voet op Adams berg zyn linkervoet,

en dat defe , dien hy op hun Pra-bat zet-

te, zyn refter voer geweeft is, zonder

dat het hen eenigfins ongerymd voor-

komt, dat 'er de hcelc Golf van Bengn-
le, en 't geheel Koningryk van Marta-

van tuflchcTi beiden komt. ,

Daar zyn 'er, die mcinen , dat zy
Jets van den voetftap van Hercules

,y van

welken Herodoot in zyn IV. Boek , en

LXXXII. Hoofdftuk fpreekr, en ook
ancicren , die oordcclen , dat eenige van

hunne P.riefters , mogelyk wel het ver-

digt verhaal van defe en gene Roomsge-
finden , wegens de nagelatene en inge-

drukte voetllappen van Chriftus op den
Olyf-berg gehoord , en mede iet dierge-

lyks verlonnen hebben , waar van wy
niet zekers bepalen; hoewel dat laatfte

zeer w.iarfchynelyk is ; dog voegen hier

alleen manr by, dat zy delen Sommona-
Codom , en delen zynen voetftap , hair , en
tand (die zy nog zeggen te hebben, en
welke laailtc al mede waarfchynelykecn
afdrukfel en na-aaping van defen Ccylon-
fcn vermaarden Aapcn-tand is) eengroo-
te ja Goddelyke eere bewyien

, gelyk
zy dat buiten dien aan een groot getal

van andere Afgoden doen, welker beel-

den zy van een mouftreufc groote , en
zeer Üerk verguld, in groot getal , in

hunne Pagoden en Tempels plaatfen

,

waar aan zy groote fchatten hangen , en
die door hunne ongemecne grootte , en
menigte eèn ongeloofelyke lommegouds
doen weg fmeltcn.

Defe Beelden of Afgoden (die men
even eens mede op Ceylon heeft en aan-

bid) befocken zy op zekere vaftgeftclde

tyden , eerende die dan met gefangen,
offerhanden , morgen en avond- Gebe-
den , onder een damp van Wierook

,

Toorlên , Flambauwen , en Keerlen

,

vaftftellende , dat die mindere Goden
alleen op hun doen en laten letten, en
dat zy alleen in ftaat zyn, om hen goed
of quaad te doen, alfoo dat Opper- we-
ftn fig met hen niet bemoeid, en alle de

zorge daar af aan die mindere Goden aan-

bevolen heefc.

Defe Tempels en Goden befoekt de
Koning op zekere tyden met een groote

menigte van roei- Vaartuigen, om daar

op de plegtelykfte wyfe aan zyne Goden
te offeren.

Zy hebben ook drie maanden in 't jaar,

in w-ike zy op verfuheide tyden vallen,

gelyk zy mede hunne vaftgeftclde Fee-

Iten hebben.

Zy bidden en offeren ook voor ^c
Zielen der verftorvenen , even gelyk de
Chineefcn, en gelooven vaft dat 'er niet

een Hemel , maar vcrfcheiden zyn ,

tot belooningc der vroomen, gelyk zy
ook een plaats tot ftraffe der quaden ftei-

len.

De Tempelen > waar in hunne Gods-
dienft verricht werd, zyn 't ganIchRyk
door oneindig, en zeer koftelyk vercierd

met alles, wat de zelve, en hjnne Beel-

den, luiller en heerlykheit toebrengen
kan.

Tot het waarnemen van hunnen Gods-
dienft hebben zy een groot getal Prie-

fters, zoo gemeene, als opper- Priefters,

die door hun rooden onder- en boven-

rok, en hun kleed met een geel kruis

'er over henen , en zomtyds ook wel
door een geheel geel kleed , onderfchci-

den, en zeer kennelyk zynj dog hunne
grootfte Priefters dragen nog een rooden

lap over hun regter fchouder.

Zy leven heel ftreng, voor al in hun-

ne Vaften , wanneer zy maar eens daags

eeien , noit 't hoofd dekken , niemand

groeten, en dus 120 regels naeukeurig

onderhoud ;n, gelyk zy ook met geen

Vrouwen eenigen omgang hebben , en

zelfs ook. niet zitten mogen , daar een

Vrouw gefeten heeft, hoedanig zy ook

geen geld. Reuk-werken, nog fpeeltui-

gen , mogen behandelen.

De zaaken, hunnen Godsdienft betref-

fende, zyn ook in een byfondere taal,

de H. of de Balifche genaamd , be-

Ichreven, en alken dci^ Priefters bekend j

dog

•
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dog zy vervatten niets wefcnrlyks, en
zyu vol bewylen van hun onnoofelheit

,

bygeloove, en duifenderlei dwaasheden,
oiirrenc welke zy egrer dit dom volk
zeer licht weten geruit te Hellen, alfoo

men hen nergens in tcgenfprt'kcn mag.
Met alle de Indianen hebben zy dit

ook g^me^n, dat zy fteik voor de Too-
vcry zyn

, geloovenile , dat ook de gee-

ften der overledenen hier en daar war«

,

en hen verfchynen, om hen dcfe en ge-

ne verborgene ziaken bekend te maken,
en gclyk zy zeer nicusgierig zyn , om
het toekomende te weten , alfoo zyn 'er

ook veelen onder hen. die voorgeven,
om dit door zekere middelen te konnen
weten, en 't vermogen te hebben, om
zulke gecften, als zy maar willen , te

doen verfchynen.

Buiten dien gebruiken zy nog eenige

andere middelen , om agter verborgene

zaaken in 't gerichte te raaken, wanneer
hen de vcreilchie bewylen ontbreken ,

dat by hen op de wyfe van een eed ge-

bruikt w rd

Di: doen zy by een Tempel, en in 't

bywcien van hunne Gceftelyken, die na

ben door gebeden Lcrft tegen alle toove-

ry en befweeringen vertterkt , en daar

tegen bevryd , hen omkleed , en met
zuiver linnen bc kleed te hebben , hen

van 'c hoofd tot de voeten met H water

waflchen, al mede om alle quaad, dat

hen van buiten zou konneri aandoen, te

weeren , en daar na moeten zy , die ;we-

ren zullen, de proeve uitltaan, het Zy
met onder water te duiken, 't zy met
de handen in den hceten Olie tcdoopen,

't zy met bloots votts over 't vuur te

gaan , of 't zy om den befworen klomp
Kylt door te flikken.

Het duiken onder water gefchied tuf-

fch^n beide de partyen, langs twee ftok

ken, die met het einde in de grond liaan,

en die van hen *t langfte onder water

blyven kan , zegepraald by den Rech-
ter.

De handen der genen, die fig in den

heeten Olie doopen, werden cerft mee
linnen omwoeld, en 'er dan ingedoopt;

komen 'er die dan onbefeerd uit, zoo is

den ce 1 goed.

Die door 't vuur gian , moeten dat vy f-

maal aan een met langlame treden doen

,

zonder hunne voeten , zal den eed goed
zyn, eenigfins te beleeren.

Maar een van de fwaarfte eedcn onder
hen, is den befworen klomp Ryft zui-

ver door te fwelgen, het welk, zoo dat

behnorlyk gelchied , zoo werd die gene,

die fig dus by eed gezuiverd heeft , van den
Rechter vry gekend , en de fchuldige,

volgens 's lands wetten, naar mate van
demisdaad, Ivraar o£ licht gettraft, en
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in een geld-boece, oFtot de gevankenif,
den keten, ampt-ontnemiiig, of wel tot
defc of gene wyfe van een wreede dood
gedoemd.
Zy Hellen vaft, dat de Goden van hen

willen gediend zyn, en dat zy^ 'tquade
hatende, de deugd bchooren ie betrag-
tenj maar zy oordeelen ook, dat men
daar toe niet wel , dan na verfcheide
Ziels- verhullingen in volmaakter licha-
men, geraaken kan.

Hun oordeel over de zonde ftemt juift

niet met dat van andere volkeren over
een , maar zy moeten fich , volgens de
lefTen van hunne Talapoins, voornament-
lyk aan dele S geboden binden.

I. In God met de allerdicpftc nede-
righeit aan re bidden

z. Geen drank, die iemands herlTencn

bedwelmen, of dronken maken kan,
re drinken.

}. Niet te liegen , of iemand door
woorden of Jaaden te misleiden.

4 Geen menfch, of dier, te dooden.

f. Niet te flcelcn.

6. Geen vuiligheit ter wcreW te be-

dryven.

7. De gefette Vallen- en Feefl dagen
te onderhouden"

8 Op de ielven niet te werken.

O^k is hen 't ï-mdigen tegen hunne
Geellelyken , het berooven \an hanne
Pagooden, en 't fchcnden van h innc .Af-

goden Beelden op de iWaarlle llraffen

verboden.

Eer wy nu egtcr geheel en al*van den
Hcidenfchcn Godsdienft der Siammers
aficheiden , moeten wy nog eenige zaa-

ken hier byvoegen , die tot den zelvcn,

en voor al toe het nader en grondig ken-

nen van hunnen Sommena Cvdom, waar
van wy pag. pi fpre.kjn, behooren.

De ervaren Heer Abraham Rogerius Verder

zegt, dat de Heidenen der kuft Choro- 'bericht

maudel, ontrent Paleacatta woonende, 1'"„"'^"

van oordeel zyn , dai hun God Bruma Codom.
(zoo men in hunne Heilig Boeken ge-

Ichreven vind) maar pas ndSommona Co'

dom geboren zy.

Ln daar zyn weer anderen, die hem voor
een en den zelven met Summona Codom
houden. Een gelchil, daar niet wel uic

te komen is, omdat hun gaiilchc Gods-
dienft uit duiltere Fabelen en Vcrdigrfe-

len te zamengelapt, zoo dat 'er by na be-
gin nog einde aan te vinden is.

De Siammers weten ons egter verder

van delen S nnmoni- Codum te zeggen, dat

zyn Moeder genaamd was Maoa Maria ^

dat ZOO veel als de groote Maria zeggen
wil.

Anderen nogtans, die grondige kennis

I M 3
van

^
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van de Siamfc taal hebben, zeggen, dat

i

zy A-hha Mama f
of yV/a«>'fl genaamd was,

voor reden gevende, om dat de Siam-

mers in hunne taal niet gewoon zyn de

n en de r onder maliianderen te mengen ,

dan in 't einde van een woord of fyllabe,

waar op een medeklinker volgd.

Hier uit is weer een ander Verdichtfel

van de Siamracrs gefproten , van welke

men zegt, dat xy gcloovcn, dat Jejus,

de Zoon van Alana , de Broeder van

Sommona-Codomy en dat hy, gekruicigd

zynde, ook geweeft is die fchelmagiige

Broeder, welke zy zeggen, d^ci Sommo-

na-Codom gehad, en die de naam van T/&^-

vetat gevoerd heeft-, van welke zyfchry-

ven, dat hy in de helle met een ftrafFe,

eenigfins na die van 't kruis gelykende,*

ge 11 ra ft zy. '

De VaJer van Sotnmem-Ccdcmw^scen
Koning van Tei'e Lanca^ of van 't ver-

Naaard Ceylon; zonder ons nogtans den

naam van dien Koning, of den tyd van

zyne geboorte, op te geven, van welken

zy wel veele wondciiykc dingen vertel-

len , maar waar by ons egter klaar blykt,

dat hy van de menfchen gefproten zy.

Ook blykt ons hier uit aanllonds, waar

bet van daan komt, dat de Godsdienft,

en de Goden of Beelden der Siammers,

zoo wel met die der Cingaleefen over-

eenkomen , vermits de Vader van defcn

Siamien God een Cingalces Koning ge-

weeft. is.

Om nu te toonen , hoe milddadig defe

God geweeft zy, verhalen de Siammers,

dat hy alle zyne goederen aan den armen

uitdeelde, en dat hy, of dit nog niet ge-

noeg was, fich zelven de oogen uitge-

rukt heeft, op dat hem die tot geen zon-

den zouden konnen verleiden ; maar zy

voegen 'er nog ietsby, datbyde meeften

voor geen weik van verdienfte , maar

veel ter voor een verfoejelyk grouwel-

ftok, zil doorgaan, te weien, dat hy zy-

ne Gemalin en Kinderen doodgeflagen,

en die aan de Priellers van zyn Eeuw tot

fpyfe g geven heeft j een zaak, daarom

te vreemder voorkomende , dewyl zy

niets zoo zeer verbieden , dan eenig

menfth, of dier, te doodenj ten ware

men m«;t zommigen vaftftellen wilde

,

dat de man onder de Siammers Heer en

raeeftcr van zyn vrouw, kinderen, en

flaven is, dat egter nog zoo klaar, als

zommigen fig verbeelden , niet bcwefcn

is.

Behalven defen Sommona-Codonty ver-

wagten de Siammers nog een tweeden,

van Wélken zy mede nog een grooten op-

hef maken, als van eenen , die groote

wonderen onder hen ftond te doen , en

dien zy Pra Narotte noemen. Zy gelo

ven dit te vafter, dewyl Sommom-Codom
zelf, dit hen voorfcgt heeft.

7 _

/^^jnaakthedcn van Sommom-Codom iwy f-

Feiae , maar ook over verfcheiden andere

Ook weten zy voor af al van hem re

vei haaien, dat hy twee van zyne kinde-

ren dooden, en die al mede aan deTala-
poins, of Siamfe Priefters, te eeten ge-

ven zal.

Zy fchryven hunnen Sommona-CodoTn
ook verder, om zyne fterkte te toonen,
niet alleen de overwinning over Pra
Souane^ een zekeren God, die aan al Ie de

fcT

vermogende Goden, toe,

Hy kon fig ook, zoo zy zeggen, zoo
groot en zoo klecn maken, als ^y wilde,

behilven dat hy nu en dan wel geheel

verdwynen , en op dien zelven tyd weer

op 't hoofd van eenig ander menfch fich

zoo licht vertoonen kon , dat die hem aan

zyne zwaarte niet eens gewaar wierd ,

hoewel anderen hem daar klaar en on-

derfcheidentlyk konden zien.

Zy getuigen van hem, dat hy alle zaa-

ken der wereld grondig kend , z^o de

verledeneen tegenwoordige, als toeko-

mt nde, en dat hy in zyn leven niet an-

ders gewoon was dagelyx te doen , dan

te vaittn, tt bidden, enanderenmcteen
zeer heilig leven voor te gaan.

Zyne Beeltenis vertoonen zy van ver- D" *«*

guld koper, in hunne Tempels, iitten-
""'*^

de met de beenen kruifieling onder 't lyf,

houdende de rechter hand tegen zyu
rechterknie, en de linker tegen zyn buik

en boven op Zyn rechter voet, zoo als

die boven de linker hecncn fchiet. Op
zyn hoofd heeft hy een zeer fraejemuis,

die boven op een rond toorentje , een

fpan hoog, en aan wcderzyden van zyn

ooren twee lange nedcrhangende lapkens

heeft.

Aan zyne rechter en linker hand, pas

agter hem , vertoonen zy doorgiians me-
de twee van zyne Leerlingen, maar hun-

ne Beeltenis , hoewel mede verguld (de

eene van koper, dog die ter linkerhand

van fteen) is ongelyk klcener, als de zy-

ne j ook ftaat die ter linkerhand in een

fraei huisje , zoo konftig, cierlyk, en
zoo net daar toe gemaakt, dat het 'er

even in fluit.

De Leerling, aan zyn rechterhand ge- Endie

plaatft, werd van hen PrdMoglè, en die 'amyn*

ter linkerhand , Prd Saribout genaamd.
Leetlin-

Agter deze drie Beelden plaatzen de gen.

Siammers doorgaans nog verfcheide an-

dere, zynde niet anders dan Officieren,

die tot het Paleis van Sommom-Codom
bchooren , 't geen fich vertoond als een

heerlyke Tempel, rondom welken een

groot Klooftcr loopt, 't welk medever-

cierd is met verfchcidene Beelden van an-

dere Officiers en bedienden , welke bui-

ten dat Paleis hun werk vinden ^ onder

meer andere naamen geven zy ook dien

van

;it.
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van Prd Poeti Tsjdoe^ aan Sommom- Co-
dom.

Zyn Zy zeggen, dat hyflierfaaneenkolyk,
«foüd. 'c geen hy door 'c eecen van fpek kreeg

}

hoewel zy zeggen , dat hy door de Ziel

van een Ma» (zeker vcrvaarlyk volk , met
een breede tronie, zeer grootc tanden,
met Hangen, in de plaats van hairen,
aan 't hoofd, en 't geen fig alseendood-
vyand van Sommona-CodoTn^ van oudsher
vciklaard had) gedood zy, die fig on-
der de gedaante van een Verken voor dien
lyd verborgen had.

Zy ftellcnook, dat hy gefondigd heeft,

en daar over gcltraft, hoewel hy daar na
tot den ftaat der gelukzaligheit geko-
men is.

Voor zyn overlyden had hy hen eg-
icr zeer ernüig aanbevolen , om voor
hem Tempels en Beelden te bouwen ,

om hem te eeren, en hoewel zy valt:-

Itellen, dat hy nu hen nog goed. nog
quaad kan doen, richten zy cchiernógda-
gclyks hunne gebeden tot hem,vcrfoeken-
de van hem alles, 't geen zy van nooden
hebben. Ja zy meinenjdat Summuna-Codütn
alleen voor hen , en voor geen andere vol-

keren, gegeven is, hoewel dit ons hier en
daar geheel anders blyken zal

Huewcl het nu buuen kyf is, dat zy
een grnote menigte van Beelden , welke
zy veel cere bewylcn , opgericht heb-

ben, blytt het egter nog zeer duifier,

of zy wel waarlyk eenig God eeren en
aanbidden j en veelen zyn van oordeel

,

dat dit maar Beelden zyn ter ecre van

hunne Helden ,
gelyk men dat mede on-

der de Chineefen heeft , en wel eer ook
onder de Grieken en Romeinen zoo plag

te gefchieden.

Wanneer wy nu den Godsdienft der

Choromandellers en Cingaleeren, mits-

gaders de Beelden , welke zy ter eere

van hunne zoogenaamde Goden oprich-

ten , eens tegen malkanderen vergcly-

ken, zullen wy ons genoodfaakt vinden,

na een nette opmerking over alles, te

bekennen , dat zy in de mecfte gronden

en zaaken overeenftemmen , en dat zy
dierhalvcn meelt door een en den zelven

heilig fchynen op- en ingefleld , en, by
de verhulling der volkeren , maar van 't

eene na 't ander land vervoerd te zyn

;

waar ontrent ons de oude Heer -ya» Goe«j

in zeker bericht aan haar Hoog-Edelhe-
den, 't geen wy onder de llofFc van Cey-
lon ontrent A°. lójf aanhaalen, groot

licht geven zal, wanneer zyn Ed., van

dele Cingaleefche Afgoden Ipreekendc,

zegt dat zy met de Beelden der Siam-

mers zeer grootc overeenkomft hebben

,

gely hy zegt, in Siam zeer klaar ge-

ilen, en met verwondering aangemerkt

te hebben.

A M. 9\
En dit is wel het voornaamlle, dat

van den Heidcnfche Godsdiend der Siam-
mers (die verder groote overeenkomft
met den Godsdienft derCingalcefen, en
Kuft-Heidenen heeft, allbo hunne gron-
den ten grooten deele een en de zelve
zyn) te zeggen valt.

Wat nu de verdereGodsdienften, die
men hier duld , en oeftend , belangd.
Men heeft 'er, bultende Heidenfche,

nogdci^vlohhammcdaanfche, en deRoom-
le.

Een groote menigte van Mooren, Ma-
caflaaren, Maleyers, Javaanen, en an-
dere Mohhammedaanfche volkeren , heb-
ben vryhcid om hunnert Godsdienft hier
te oeffenen

,
gelyk zy ook hunne Prie-

ftcrs hier in menigte hebben.
Daar beneven is 't geheel Koningryk

van Patani meeft Mohhammedaans.
De Roomfche Godsdienft nu (gelyk

wy reeds uit het vorige geficn hebben)
is hier meeft door de Franlchc zendelin-
gen, Jefuiten, en andere Pnefters , nu
zedert 70 of 80 jaaren hcrwaards inge-
voerd , waar door

, vooral na dat de
Koning, die A° 1688 overleden is, hen
volkomen vryheit, om diealommevoorc
te planten

, gegeven had ) men 't ganfcH
Ryk door een groote menigte van zoo-
genaamde Chriftcnen onder deSiammers
gefien heeft, hoedanige 'er ook nog wel
in 't geheim hier en daar onder hen zyn;
dog het is zeker, dat zy, nahetdoodflaan
van den Griek Faulcon , en na 't verdryven
van alle deFranfchen,dienGodsdicnft weer
meeft immers zoo gemakkelyk verlaten

,

als zy dien aangenomen hebben j te meer,
alfoo zy noit vafte gronden gehad heb-
ben, om den zelven met ernll tekonnen
aanhangen, en vermits zy te klaar bc-
fpeurden , met hoe groote bittcrheit de
nieuwe Vorft op de Franfchen, en hun-
nen Godsdienft, gebeten was, waar op
ik dan vaftftelle, dat die mecfte naam-
Chriftenen ten eerften weder afgevallen,

en volflagen Heidenen geworden zyn.

Een zaak waar over de ganfche we-
reld heeft verbaaft geftaan , hoc dit mee
de gronden der Franfche Paters heefc

konnen overeenkomen , dat zy aan Ko-
ning Lodewyk de XIV. eerft zoo hoog
van hunnen voortgang en de voortfet-

ting hunnes Geloofs in Siam hebben op-
gegeven, dat zy geen twyfFel 'er in ftel-

den, of de Koning van Siam zou zelf

in 't kort Chriften werden , en dat die

alles in zoo korten tyd in rook en wind
vcrdvveenen is -, van hoedanigen aard meefc

alle hunne bekeeringen in indien, waar
zy die ook ondernamen

, geweeft zyn

,

een zeer klaar bewys, dat de gronden,

waar op zy gebouwd hebben , niet goed

waren.

i

" Wy



5,6 BESCHRYVINGEvanSIAM.
Wy konden nog wel andere zaaken,

hier toe behoorende , hier byvocgen ,

dog laten dit na, zoo, om dat wy in ons

eerfte Deel , onder de ftoffe van de zaa-

ken der Franfchcn daar reeds veel van heb-

ben aangehaald , als om datook veel ander
ren daar meeft alles reeds over gefegt heb-
ben i weshalven wy de ziakcn van Siam ,
en ons Derde Deel, hier mede zullen bc-
fluiten.

REGIS-



BLAD WYZER
Van het Derde Deel, behelzende Amboina's Kcrkelyke zaaken, Boo-

men, Planten &c:, Land- Dieren, Vogelen, Viirchen, Hoor-
nen, Zee-gewaflèn , enz. gemerkt met de Letter a.

Als mede Banda, Solor, Timor, Macaflèr, Borneo, en Bali, gemerkt
met de Letter b.

Mitsgaders Tonkin, Cambodja, enSiam, gemerkt met de Letter c.

345'-

269.
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^ 37-
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A.

A ^1- a.

X\ /lapea. a.

Eyland. b.

jlardbevwge». b.

D. Abbema in Amboina , a. ^7.
ibid.

D. Ab. Englifch iti Amboina, en naHonimoa,
en zyn dood. a 77.

d'Heer Acoley''} Leven. b S9.

A 'e Mantoetot. b 11 1, 121.

Adoiare. b I 20.

yidtr-Vifch. a 35-)-.

d'Heer Admiraal bouwd een Vefting in Banda.

b 9. Zvn leven. S8.

Afgoden, HcydenfcheGodsdienft, aa-ip. hield

A". 1671 nog al aan. 68. 81. Afgodtry

op Alang ontdekt. 95.

A^anonja b iSf. gcllraft. 200.

A^el-boHt. a 2CÓ. 2:7. c 63.

Ajii. b 134.

Ajapnil. a 25i.

Akar Biftafa. a iff.

Poelo Rhun. a 256.

D. Akendam in Amboina. a 6i na Ternate Ó2.

Ah'lea. a 16.

yf/.i»^ Chriften. a $•3. Afgodery hier ontdekt. 95
Aliituaddien Sj th.

Aiapneitia of Permain te Goa gedoopt.

Alkamia-Jlruyk.

Aifuereeze» genegen tot 't Chriftendom.

c 5-!^.

a28.
3 2.34-

348.
49.

a 325-.

b 122.

Ah.ê.

Amabien.
Amahey , der zelver middel om een ziekte weg

te nemen a 13. verfogt met de 2 andre Dor-
pen 't Chriftendom. $-4, fj-,

Amantelo Ctuillen. a 29.

Amnrajji. b 122.

Amet^i Afgod. a 18. 5-2.

Amboina's verfciieide Godsdienften, a i. 2.

Gotard Artus in Fatani. c 90
Amb'jineezen icldïame gedagten ontrent hunne

ziekten, a 13. Hun plegtelykheden ontrent

de Vinbhery, Jacht, enz: ly. ló. Matelief

neemd 'er eenige mede na Holland, 3 1 . die met
deHeerBor^weerkeeren 35-. Houtmati neemd
'er eenige mede, ibid. en eenige met Gyzcls.

• 41. 48. ilechte Chriltenen na zoo langen on-
derwys. 69. 7Ó. Difcipelen na Batavia tezen-
den verboden. 91.

AmboKjcheTAa\ , waarom niet geleerd tot voort-
zetting van 't Chrillendom.

Amenoebau.
Amoera.

Amfatan. Kttoe Ampatao.
Ampoelat.

Amflerdam , by S. Paulo.

Ananjs-flruyk.

Anapfur.

D. A»drè na Timor,
111. Dell.

a 36
I2Z. 114.

a 18.

a 25-8.

b68. 71.

a 24>s.

a 2yi
b i»7.

A>fgel-Jla»g. a 290.
A»elaejoe. b 4^.
Angrec Boenga Poetrt. a 2j9. en zoorten.
Annamokka. ^ f.^
ArJüna-boom. '

g 164.
Angtfiuu. c 14
Angoek, c 14
Augory. -

c 14.
Any boom. a 194.
'^'O'^- a i8i. 182.
/frfW. Zee-Arend, enz: 3304.
Ameejche Ey landen, en Dorpen, b 39. en vaart

'er op. 40. negte Kerk ttaat hier Ao. 1Ö4Ó.
ic8. Krankbeft. hier gelegr. b 112. Ao.1698.
des zelfs üaat. b 113.

Aroe Bahejfoe vermoord. b 172.
Aroe Tcku's zaaken. b 172. Zyne buiten-

fporigheden 181. Zyne üyzeling. 194, belyd
zyn mifdaad. 196, zyn brief na BanjarMaffiii
aan de Engelzen. 207. Spreekt met zyn Ed: de
Hr:Beernink. CefchuldigddeHr:vanZ'/6)'f ea
AroePo>ii zonder bewys. Verzoekt om Zdena;
dogomhaartedooden. 210. Haar vtrzock aan
Dain Tali'it Befluyt van den Landvoogd
cm hem teRampafIcn. Maaktdit haar Edel-
heden bekend, ibid. Hy werd na Batavia
gezonden. 211. Zyne woorden ovei Aro»
Poni voor zyn vertrek 212. Lyft van zyne
Goederen. 212. 213.

AroePalacca, zyn Huwelyk. b a/j", 't V egten
van zyn Haan. 116. Oorlog om zynentwil
tegen die van Goa ondernomen. 2iy--223.
Zyne overgave verzogt. 220. Hy komt tot
ons over 222. en 't verdre toen voorgeval-
len. 223. Zyn verdre zaaken. 224.

Aroe Mampoe. b. 199.
Rtidjti Boni's Zoon. b 21J'

Aroe Pont, ziet Koning van Boni. b 187.
Aroepa-hout. a 221
ApoipOiVja. a 4.
D. Appeldoorn in Amboina , en gefchil met U.

Hartung. a fó.
Appel, f. zoete Limoen-boomen.
Afchjlang. a 289.
AJfem. b 121. 122.
Atap. iy6. 178. i8/. 183.
AcpapoH. b 121.

Atun-boom. '
a 164.

AuJe en Hallelauvo onder Ternate. b 124.
Auwe», b 134.
Avondmaal , flegte gedagten der Amboineezen

'er over. a 7Ó. of bejaardegedoopten teneer-
ften ook aan 't Avondmaal gingen, a ój. 67.
68. Hoe veel Wyu en Brood tot 't bedienen
des zelfs. 119.

Awi Tsjakar. C 58.

Ay. Poelo yfy. b 27. Hun oud voorrecht en
bedryf. 35-. gewonnen door de onze. 81

Ay Ajja-boom, 3 2if
Ayle. a 2y8.

N Ü'A-



BLAD-WYZER.
D'Azevedo{Jacoh Lopes) herneemd PikapoU;

enz: a 29.

D^.Azeved» (Got/zaho) in Banda. b 79-

Azy», ve:Cciieidezooin:a. a ibi.

B,

B/tai Ullah veroverd Bangay , en komt op

MacalFar. b 142. Brengt de Moh Gaininc-

daanze Godsdienll op Macallar. 233.

Baalsjon^. C ƒ1

Babake Bocgis. a 231.

Babi Mandi, b 9.

Babi R-jela. a 268.

Bu'obcr. b 44*

Baboe Jie Baab Ullah.

Eackir. b 81.

Backir Beft. a 268.

Backoe. a 20

D. Bachis in Amboina. a 5-2. na Ternatc ver-

trokken, ibid.

Badjockike. b 13O.

Boejen-E\laHd. b 117.

Batkole.
.

a 32Ó
B<a//, befchreven.bzfi. Kaart. 25-4. Waareii,

Wapenen, Speeltuigen. 25- 5-. Lyken. Beftie-

ring. 's Koning handel ontrent Troet. i^6.

ontrent Leydekker. Godsdienft. 25-9. Baii-

fchc Bergllang; en geele dito. a 290.

Bagaribel. b 39.

BalaiJJan. b 1^^.

BaUboa. b 121. 123.

Bamboes- boom., en ZOorten. a 21Ó.

Banda, en naamen der Eylanden. b i. 'Ziel-

befchryving. 30. Oude zaakeii. 34. Later

zaaken. 73. Veroverd door de Heer CV».
82. Beliierd door de Nederlanders, en ver-

gaderingen hier. 8f. Landvoogd , en zyn
inkomen. 8i.

BaKdaneezeti. b- 13. T4. 37. 36. Vrede der zel-

ve met de Nederlanders ; dog breken die 80.

Hun nieuw Verbond. 81. Weer gebroken.

S2. Door de Heer Coen overwonnen. 82.

Een nieuwe moprd door hen gepleegd. 84.

Bandaa. C. 2,

BeHgayfche Caftanie. a 260. dito Vifch. 293.

Bangkoedoe-boom. a 224.

Bangian Laki LaKi. ia 234.

Sangle. a 245-.

Banjar , Engelzen hier. b 187, 2cS. 236. 237.

239, Gezanten op Batavia. 247.

Bangkoc. c6i.
Baroe Tsjina.' a 249.

Di i:artbema in Banda. b 73.

Bafilijcut van Celebes. a 292.

Baffack. c yi.

D. Baftlaansz: h 107.

Bajiing na Banda. a 79.

BatóCariman. b 118. 133.

Batalaja. b II 8. 132.

Batemelo. b 121.

Bato. b 121.

Batoe Pocteh. c 122.

Batoe Hollanda. b lo.

Batoe Fand)ang. b n8. en 133.

Batoer. b óf.
Btittari. a 247.

De Heer Beernlnh Landvoogd van Macallar.

b 178. Zyn Ed: behandeling van AroeTc-
koszaak, enz: 178-214. Zyn Ed; Gcma-
lin's ziekte 187. 190. Dood. 190. 191. Be-

gravenis-lyft. 191. lombc van haar Ed. 193
Dain Mangali door zyn Ed: als Spion van
Staat gebruikt. 202. Zyn Ed; vcrlilyf eeni-

ge tyd in 't Kafteel vati Goa afgekeurd door
haar Ede!hede;i. 204. Atoe I eko> gefprek

met zyn Ed:, befchuldigddeHeervanThye,
en verzoekt van zyn Ed; Zaena. 209. Zyn
Ed: belluit om hem te RampaÜ'en. 210. Zyn
Ed: oordeel over de afhankelykheid der
Bondgenootcn , en raad haar Edelhtdcn Aroe
Teko niet los te laten , zendende hem na
Batavia. 211. Zyu verdicht ongeluk 249.

Becnmoek. c f i,

Belgica. h 2.
iiergtlang van Bali. a 290.
Berge. b 94.
ü. Berghuizen, verzoekt uit Amboina Malcyt-

ze Boeken. a 68. b. 234.
Befitydenis dtr Amboineezen, a 13 67.76.
Beverm»g. a Si.

Bhaa, c I 3.

Bia{le. h 6f.
Bidara-hoom. a lyj»

D. Bierman in Amboina. a 87. Preekt Ma-
Icyts

,
gaat na Banda , en keert weder. 91.

Werd verloft. 94. b 113.

Bilak-hoom, a 173.
Billipüba». b. 24u
Bima , en ons Comptoir daar, b 141. Die
Koning befchuldigd. 227. Onze Hoofden
daar.

'

231
Bingkarong. a 28f.
Bifjtafigor-L:ioel

, of Zee-Bintangor-boom. a

116,
Bintang (David) verzoekt 't Chriftendom. aód.
Bintapiie. a 300.
Bira Negri. a 25-1.

Bitijaar-hoom. a 224.
Blad, Wandelend blad. a 296
Blad, CapiteynBlad. b 7. Capiieyn op Macaf-

lar. 126. 17S. i8k
Blimbing-boQca.. a 166.

Béinde llang. a 289.
BUtoti's Koning'. b 141.
ZJ/tff/wgcwaHchcn. a 227
Bloinmert op Borneo. b 244^
Boeken, Gtyttn. a 2ÓJf.

Boditt. c 2.

Boebatuja. C f t^.

Bi egti,
'

b 1^7. 14c.
Boeken. Malcytzc Bocken , welke de Schryvet

bezit. 320.
D. Buekenberg. b 1 14.

Boegerofies. b 131.
Boelan. Een Ryk, en Dorp. b. 134.
Boelocomba. b. lit.
Boenga, Balitsjaja.a 228. Goelong-tsjoetsjoc;,

3.291

Malam. a 229. Boenga Raja. a 227.
Powan. a228. Boenga Waöoe. 8228.

' Maniiha. a 229. Boenga Djarom Dja-
rom.

_ 23c.——. Manoor. a 237. Boenga Gambir. 237I
Biroe, of Boenga Calintet. 2237.

——— Hharam Zadah. a 250. Boenga Talf.

Boelan. a 260.

Boen. b 38.

Boer». b 12;.

Boeto. b 44,
Boetvh Oelilïwa. a 3. 5-. ;6.

Bocto». b 9. 131. Beoorlogd door IViaca^ïir.

fMalakka-boom. ai 66.

Bo':a. J Mafli-boom. a lóa.

I
Siiih. a ij-i.

LHati-boom. a «93.

Bojauu'. b 7.

Dunnnuus ZeeHorenkens. a 5'49"ff9.
Bcndna. c 2.

1

f



B D W Y Z E
Bogto b. s
Bo»^ios CoefToe. a 231.

Bam't Bogt. b 130. 131. 139- Groote magt

des Konings. iSy. dezelve door Aroe Teko
befchuldigd. 210. Trekt tegen de Torad-

jcrs op. Nader befchryving des zelfs. 213.

JVloejeiykhcden met AroePalakka, desr.elfs

Zoon. Zyn verdre Zoonen. En dezes Hu-
welyk tegen zyn Vaders zin. ziy. Zyne
moejelykheid over 't vegien van twee Haa-

iien. 216. Beoorlogt die van Goa om dezen

Zoon , en verdre zaaken daar over voorge-

vallen. 217- 221. Aroe Palakka komt tot

ons over. 222.223. Ook taft Boni's Koning
die van Goa onder de Hr.Dubbelde-kop aan.

23 5-, 226, En hy palmde weer veel Landen
van ons in. 22Ó.

Boma, Gedoopten hier. 364. ófi

Bomeyn. b. 131.

BoHioeiva (Crain) b. lOf.

Bontofongo (Crain) b 207. 216.

BoKtuwalac, b. 139.

De Hr. Boogaard , Landvoogd van Banda
,

gierd op Macaflar aan. a 171.

Boel. b 134.

Boomen Van Ambnina. a \^-^. Vrugtboomen
totfpyze. I j'4. Tot ni-ank. 178. Spccery-agti-

ge 188. Hars-gfveiide 211. i51oemb.>omen

213. Melkzap gevinde. 217. Timmerhotit-
boomen. 219 Keurlyk-Tim;iierhout dito.

222. Wilde Bofch-boomen. 223. Lyd dtr

boomen. 261.

Goden van vcrfchtide Volkereu, a 3.

b. 5".

Boonen , verrcheide zoorten. a 25-3

jB«<»»//f»j Vogel. * 327.
Boppa Tsjea.i-hloem. * 33'3-

Bcyc/S»N3gelboom. a 224.

Duyve. a 323. 324.
Touwen. a 335-.

Bornee vermoord. b 84.

Borneo b 236. Kaart. ibid. Waaren 237. Stad

van die naam. 2.fO. VerfcheideBacjcn 242.

Portugeezcn hier gekomen 243. Nederlan-
ders hier. 243. Godsdienll. 25-1

Borri. b 62.

D. Boterkooper.. b 4.'i 1 3.

D. Brakel ovet]edea. ijj-b. iix.

't Brandend Eyland. b 5-7.

D. Brands, b 10. komt in Amboina. a 102. is

Taalkundig in 't laag Maleyts. 102. komt
op Batavia. lo^.

Brit. b 129. 138.

Broekman., Hnofd in Cambodia c. 4j-.

D. Brottghrun in Amboina. a j8. Op Honi-
moa geplaaift yS. Gclchorft in dienll. 5-9.

Na Banda. 60. b. 110.

D. Brouwerius 'm Amboina, en opgezonden, a

56 S7 Komt weer hier. Gaat met een lof-

telyke getuigenis na Batavia. 5-8. f9. Het
vertaalde uit den Bybel door zyn Eerw: 5-9.

60. 61. Zyn N. T, na Amboina gezonden

67. b 109
Brund na Caybobo. a 52- en 'er geplaatft. 53.

Op Honimoa gelegt. j-4. en op een Hongi-
logt 54. Rocid de afgodery op Soya uit

;

en gaat na Butavia , komt weder in Amboi-
na. Zyn dood. ff.

Buck'itt, in Cambodia. c 48.
Buffel; Melk en Boter, a 264- Dooskens van

de Hoornen. 26j'.

D. Burum in Amboina. a 5-7. Taalkundig
,

52. en vertrokken. 5-3. Vtrtrok na Ternate
60. Komt weer in Amboina. 61

Bufton'j beri^t wegens den Goenong Api in

Banda. b 21

%'». 8296.

br4r.
b 6t.

b 40.
a 2^3.
b 61.

C.

C^in, gezant op Macaffar.
Cabrcffi.

Cabroro,

Cacara
, en verfcheide Boon-zoorten

Cador.
Cacuw op MacafTar, b 145-. ij-j,
Caheyng . Proponent, a 76. werd Predikant.

77- en gaat zoo na Ternate. Zyn dood 78.
Cajeli. b 134. en die Bogt.
Cajoe Amaas boom.

Ajer.

Panoe Panoe.
Nafi Bczar.

' Langit-bóom.
Somin.
Lacca.

— Rapat.

Tsjina Hoetan.
Pocteh-boom, en Olie.

Tahi-boom.

a 221.

a.233.

a 232.
a 232.

a 224.
a 222.

a 236.
a 236.
a zsS'

a. 192. 193.
a 222
b8.

b. 132.

a2f3.
a 2JU

a 204. c 63i
b u8. 131. 133.

a 3 ?. I .

b8.
a 35-2.

a 77.
b 131.
a 232,

Cay 'Tortorre.

Cayloepa.

Calabj£a.

Caladi.

Calambac-boovn
Calauro.

Calefater.

Calha Boka,
Cam ail.

Camarïen, Chrifteli geworden^
CambaÏKa,
De Cambang Kon'ng flruik.

Cambodia, en onze Handel daar. c 36. Grën
zen. De Hoofdflad Eauwek verbeeld. 36.
Inftruflie voor d'üpperhoofdcn. Konings
Paleys. 37. Regeering. Dcod des jongen
Konings. De Koningin Thimeda 38. Dood
des ouden en jongen Konings. 39 De Ko-
ning dood zyn Broeder j Edelen, enz: Stou-
te cyfch van dengeheyinfchryver, dien hy om
brengt. Geiyk ook de'Princen. En 't ge-
val van't jongPfinsje, 41. De Koning werd
Mohhammed-aanfch. De Kooplieden en
onze Üf perhoofdfn hier. 42. De Heer van
Galen , eerfte Hoofd. Zyn moeyte met den
Koning. Hagenaar Gezant. 43. Zyn komft
en bevinding ten Hove

, gefchenk. Vergeefs
gehoor. V.nn Galen's ongenade. 34. Van
der Hagen Opperhoofd, 's Konings beleefd-

heid tegen ons. EenigeChineezcn vermoor-
den hier eenige Neerlanders. Van der Ha-
gen's dood. Regemortes en Broekman za-
men Opperhoofden hier. Reyzc na der Lou-
wen of Laos Land. 45-. Jerem: de Waal
vermoord , nevens een J3ootsnian. Rege-
mortes na Batavia. Komt hier weer als Ge-
zant , en werd vermoord nevens andre
47. 't Comptoir opgebroken. Ao 165-9.

48.. Dog weer opgericht, lóóf, 's Ko-
nings Brief aan dcHeer Maatzuiker. 48. De
Godsdienft.
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b 65-.

a 105-.

a24f.
64. 66.

3234.
a 60. moeite met de

met Francx 6S. Ver-

77.

b 145'.

na Batavia. 7».

b 127.

b 142.

b 110.

a247.
a 222.

bpf.
Danivaarts veringt te

a 6f. 67.

b. 12.

a 2^0

Cillti.

Capei,

1). CiipelU in Amboina.
Cufdctmum.

Caras b. yS. Eylanden.

CöreW<iwg-ftruyk.

D. Carun in Amboina.
Heer Marville 63. 64,

trek. ƒ7. Z)u Predicaiien

De Hr. Carfe.

D: Carptus in Amboina. a 7S

b. III. na Timor.
Ciiri.et { Crain.)

D: Cafier.

CaJ/iiml/a-i\ïuyk.

Caftiwaris-hoom.

Ca(lella's laaic.

Cathechifmen van D:
drukken.

Cati Banda,

Catsjapiri-ÜïM'jk , en bloem, u ^:i^

Caudar, b 38.

Cauiuer. h 38. 39.

Caybob» verzogt Chrifien te werden, a yi-jó.

Caydang. b 134,

Celama. b f

.

Cclebes. b 128. ten deelen onder Ternate. 133.

Cfra. b 44.

Cerarfj, Laoet." b 37. 61.

Ceree. a 24Ó.

Cerematle», b 4$".

CerueV/a. b I 7. 4f

.

Cham^leijti- a 283.

Chafteleyns hoogte. b 9.

Cb:neez.cn Slangen-dienft. a 2S7.

Ci/o. c 13.

Cbrijlene». Vervolgd door de Hitocefen , en

door d'Azevedo gered, a 28. Vervolgd door

Laulata. 30. Door debaagercd. 30. Weer
vervolgd door dejavaanen. Liflabatta Chrif-

tcn. 31. Ook Ainantelo. 29. Noeffanivel.

31. 33. d'Aniboine^ien Kyll ChriÜenen. 41.

Vervolgd door Kimelaha Loehoc 48. La-

, rike en VVakkalilioe, tot 'i Chrilicndom ge-

regen. 44. üokd'Alfoereezen. IïnD:Heur-
iiius daar op na Amboina 49. Slegte flaat

der Kerke. jc. Caybobo genegen 'er toe. 5-2.

Alang en Liliboy weer Chrilten. 53. tn
meer Chrillen-dorpeii ; dog Koemakay ver-

ïuimr. 5-4. Holalioe verzo^-kt Chrilten te

werden, en andre. Klagiender Moorcn. 5-5-,

Alle ChriÜen-durpen ons door iVlandarsjah

gelchonken. Jn Nollot vcrfcheideChriitcn.

5-6. Koemakay en Coelor verzoeken 't

Chrillendom , en meer andre Dorpen. 5-6.

Macaffaarcii gedoopt , en Hoevi^amolezen

Chrilkn. ST ^^^ Manipa, Bonoa 65-. 66.

Piroe. 68. Sepa. 75-. Camari'en. 77. Hun
flcgte (laat , Ao. lóSó. en klagtcn , reden

daar over. 80. 81. 87. 88. 89. Tihoelale

90. Slegte (taat der Kerke, daar 'er nu zoo
veel hüogeMaleyize Predikanten waren. 91.

Klagten des Kerkenraads over den llegten

ftaat der Kerke. 102. lOf. Staaren Ledema-
ten der Nederduitl'che gemeinte hier. 119.

Cjam. c 2.

Citroen-hoom. a 190.

Cfw/-kai. a 270. 272
D: Clarenberk. b I06.

Clajis van Amfterdam , fchryfc aan die van
Amboina. a 64. ün antwoord haar 65-.

Oordeel dezer Kerk over 't vorderen van Pro-
ponenten hier tot 'Predikanten , verzogt

door die van Batavia óf. Antwoord der

Claffis over verfcheide vragen. 67. 68.

Clotyipaa-boom. a 224.

b 10.

b 7a.

b43,
a 231.

a 236.
a 210.

b 131.

Cnippitig.

Ca.

Cocober. •

CoJi/?o-p\at)t.

Coedrang,

Cuelit-Lawan-hoom , en Olie.

Cuelongfoefoe,

Cwior verzogt Chriften te werden. a 5-6.

Coepang. b 121.

CV//fr, waar vervaaren. béS.
Coefcues. a 272,—- Vogel. a 323.
Coejfambi-boom. a i7'«

Coejjex'oey. b 37.

D. Coeterier in Amboina, zyn dood. a 09.

Coeti, b 241.
Coetsjierétsjina. c 2. deszelfs Godsdienft. 34.

Cafajfoc-boom. a 220.

D: Coldedeh'ir» in Amboina. a 87. onwettig
op Oma gclegt. 89. Predikt hoog Maleyts.

91. Werd verloft. 94.
Comangi, a ^49>
Coir.btii. a 25'3.

C mbir. b 5". 8.

Commijjaris Politycq ingevoerd , in Amboina,
a 48.

Rumphius. a 64,

Moet van onze Godsdienft een Lid-

maat zyn; dog Storm, dit niet zynde,

afgezet. a 89. 1 02.

Lyll van hunne Naamen. a 148.

o. 171.

3246.
b 124.
b 91.
b93.

3364.
b 132.

a I'Cond(jndoKg-boom
Contsjor,

Cool.

Cops (d'oude Heer) 's leven in Banda
(de jonge) 's leven.

Cobilla.

Coroai.

De Hr. Cos, een Vocflerheer der Kerke, a ói
Zyn dood.

Cosje.

Cotta.

d'Hr. Co'jdt's leven.

D: Cramcr,
Crank bezoekers in Amboina.
D: Crcyvanger.

Crocodit.

Crueuii.

Cubebe.

D.

D ylh Bahroe.

Poetri.

• Parada.

Sangka.
Tsjoetsjoc. Rambot.

• Koerap.

Papedo,
• Lacca.
• Soedoe Soedoe.
Gatah GamDir.
Gindi.

Tesbeh.
Afl'am Kitsjil.

Poepor.

Hati Hati.

Sabran.

Bifol.

Katam Katam.
Kontoet.

Kapialoe.

Aliam Bczar.

Coecoeran.
Carpo.
Pui Bezar.*

62.

C.2.

bi34.
b93.

b {14.
a 69. 1 33-

b 234.
a 2to.
b 119.
a2j-i.

a 217.
a 231.
a 23£,

fa 232.

L

fa 234.

L
a 238.

a 24L.

a 246.
a 249.

fa 2 ƒo.

<
1

a2ff.

f 3 2y6,

Boba.
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* Boba.

Mata Fanas.

liigat.

Tsjinra.

Sipac.

Gaial Bezar,

Bcnang.
Jioengo.

Moreto.
Salawar.

C'opo Copo.
Rambot.
Roctoe Roeioe.

' Petola.

Cora Cora.
Lawar.

Dam Tahalile.

Manga) i,

Damar Selan-büom.
Damme.
Dampclcis.

O. Dankaarts in Amboiria.
Dato.

D'iwaffbooiH.

De Jong in lïanda.

op Macallar.

is6.

in-

1

r

< a

L
b

2j8.

1S9.

a 3Ó--47. 5-7.

170.

C71.
a 211.

b45-.

bi34.

en

b. 76.

a 121.

) 10. 40.

b 171.

b 29.

dood in

a 79. b. 1 12

a 62. na Teniate. 63.

De Roy.

De Graaf Proponent, a 61

Banda.
D: de Buis overleden.

D: de Buck in Amboina.
Gaat Lam naBatavia. Kumt weer, en /yn
dood. 6f,

De Heer de Haas voor 't hoo^ Maleyts. a 79.
Vyand der Predik.iiiten. Si. Si. 83- bS. 89,
en voor al van D: van BrufIL-1. 82.

D: de Jager in Amboina afgirzet, en zyn dood.
a. 67.

D: de Leeuw in Amboina. a 77. tweemaal
geftraft , rn na Honimoa geplaatft. 77.

D: de Vriefe ia Amboina. a yó. na Honimoa

De Mtior. b 9.

D: de Vos in Amboina. a 78. Op Honimoa
geplaatft; aau'i Kafteel gekgt, en zyn dood.

7«.
De Vlaming (Schipper) na 't Zuydland. b 68.

D: de Mey in Amboma , en op O.na gelegt.

Preekt hoog IVlaleyts ; dog liegt. Klagten
over hem ; Predikt daar na beter het hooge.
Zyn dood. pr. Na Timor. b 127.

De Bitter , Hoofd op Macallar. b i j-i.

D: de Witte. b 112. 234.
De Cuyfer. b 1 27.

I><f Heer de Roo, Landvoogd Van Macallar.

b 214.
De Goper. c 50.
De Heuie. C 3.

De Vryc, b 124.
De Laree. bui.
D. de Bitter, b 77. 79. iii. Zyn dood. 80.

De Graaf. b iii. 112.

De Molre. fb 77.
De Vi/Tcher. V.

ö'Heer de Hazc's Leven. b 97.
Z)'Heer de Bruin ne b 97.
De Waal vermoord. C 4f

.

Deene» op Macafiar. b 143. 145-.

Degenaars. b 2J'.

Dego Dego. a 178.

Dender b 9 Een perk , en een Reduit.
Hoetan. b 9.

Deringo. a 246.
ZJ'Heer Deutecom. Klagten over hem. a fo.
Diakenen hier in Amboina, op zich zclveii ge-

field, a 82. Lyft van der zelver naamen.
III. DEtL.

141. En van hunne middelen der Armeri.

147.

a 52.

ai9.
a 219.

DiSi'ionarium Malaicum vcrzogt
Djamilde van Gilolo.
Djati-boom.

Dtefftals Utaf, en middel tot beletiing van dien.
a 10-12. in Banda.

Dieren van Amboina.
DjinU.

Djinta» Soa.
Dsncoeloe.

Djoemat.

Djoewathoom.
D: Dionyfius na Timor.
Jan DirhzoQn op Timor.
D: Diriks.

D: Dix,
Doejong. a
Z)o£-r;a«-boom a lyS. dito Vifch. 339
Doetoe.

Donjpo.

DoKderJieeaen.

Dondo.

A)6&^e»-behandeling op Aroe,

b36.
a 264.

a 12. 13.

a 249.
bi34.
bór.

a 166.

fa 127.

b. ic<S.

33^-

i 70.

341-

^44-

o'33-
b 28. 37.

bi34.

^ ,
- b 40.

Doop, Ontrent wie gebruikt, a 60. ontrent de
Manipeezen, Bonöers. 65-.

Getuigen, welke toegelaten, a 62. 71.
Art. i.ioi. Lutheraanen toegelaten. 136.

Hoe te gebruiken. a 6y. 67. 68.
Doopelingen ^ Geial. a I3t,

Dorado, a 341. 367.
Drakenboom. a 170.
öra^f^-blüed-Boom. a 218-
Drie Koningen Eyland. b ƒ!•

De Heer Dubbeldekop op Macaflèr. b 171. 22j-.

D: Dubbeldiyk in Amboina. a 33. Opgezon-
den over liegt gedrag; dog zeer Taalkundig,

43. 441
D: Duranf in Amboina. a 75. Na Ternate,

en zyn dood. 77.
Öuyzend-bcen. a 294.
Üuytfche Taal in te voeren , was beft geweeft

voor 't Chriftendom,
,

a 36.
Duyve, Bofchduyven, enz: a 313. 324. Tor-

tetduyve. 324 enz:
Duyvel , d'Amboineezen fchryvcn hem veele

van hunne ziekten toe. a 13.
D: du Praat, in Amboina. a 43. 44 getuigenis

over zyn Eerw: 46. 47. Zeer Taalkundig.
Zyn dood. 48.

Dubblaten, Schelpen, c Hoornkens.
Dtitter , of Duttroa. a 248.
Duyker. c 8.

Dwaal h^icy. b ni. 132,

Ehben-hotit^ zwart, a ïiz. Graeuw en wit-
te zoorten. 223. Ballaard-zoorten idem.

Eding, b 9.
Eea der Amboineezen. a 10. 11.

der Chineeicn. a 10
der Mooren. a 2f.
des verbonds van de Honimocrs. a 13.

en der Noeflalauwers. ibid , en Ce-
rammers. 12.

Eekhorenkea ^ Toepe. a 2 76.
Egel.

_
a 277.

D: Eldercampius in Amboina. a 76. Dood. 77.
Taalkundig, ibid. en overleden ibid.

Elipapoeti verzoekt 't Chriftendom. iff.
Ema's God. a 5-, hun Afgodery, fz.

Don Emanuel of Püimam. 328.
Don Emanuel Hativenfis. a 28.

Emeloords-hacy. b 60.

Emmer. b. 120'.

O Ënde,
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£»«/?, een Eyland. bii8. 133.

Endvogets. a 319.

Eu^elt'ert, Hoofd op Timor. b lió.

Eij^eljfen in Banda. b 76. Hun Logie op Ma-
caflar. b 145-. Op Baniar iVlalIïii. 1&7, en

Radja Gou hield met hen. 187, 189. Aroe

Teko fchryfc aan hen daar. 207.

D: £»/. t>ii4.

D: Heer Erberveld Landvoogd \ an Macallar.

b 215-.

É/Ja/V-boom. a 221-

Eiter. b 4Ó, uo.
Lua»gelie», en andre Boeken gedrukt, a 5-4.

EvjcilJ'a-hoüU a22i.

EvJCrli. bol.

£)/'c-«-Boomen. Goden, en zeer gecerd. 33.

F.

F/^'/W,
enEyland. b 3S.

Fütagi. b 62.

Fayfoe. C 2.

/•t'f/ï des Hemels. a 6, 7.

D: Feylingius in Air.boiiia. a 84. op Honimoa.

87. Na üaiida. Sy. Zyn bericht wegens de

Goenong Api. b 21. en aanmerking over

zyne daaii b 2Ó. Jn Banda. b 113.

FiaU. b 122.

Filunder. a 27^.

/•ir(/<j»x, ofParadys-Vifch. a 348.

F//'frt.!/ in Banda bS7. Hunne naamen. 102.

't Land van Floris. b iiü, 133.

Foe: c 1.

Fokki Fokki-dtnyV. a 248.

D: Follinus in Amboina. a 43.

Fiy- c 2.

De Heer Francx gefchil met D: Caron. a 68.

/V^e^rr/^Henriks IBacy. b 48.

Don Andr: Furtado. a 21, Herneemd alles van

de Ambuineefen. 33.

G.

a 178.

097.
ai73-
a 230.

3317.
a 209.

a 236.

by.
a 246.

a2j-4.

a 224.

a 238.

3 2.93-

a249.
b 130.

GAbba Gabba.

D: Heer Gabry.

GajiiKg-hooin.

Ga!ij!i-h\oem , en Stiuik.

GalattieL

Galedoepa-boom.
Gamal.
Gammer.
Ganda S'jeli,

Cttndola,

Gans. a 32.9. Krop-Gans. 300.

Garnitcr-hoom.
Gatah Gan7l>ir-b\a.d.

Gekko,

Gelang.

GeliJJóa.-t

Gember 3 245"-

Genda Poera-Rrü\k^ a 234.

Gtndang Cojfoe. 3232.
Gendiiroeffi-hoom. a 21 3, 232, 2f7.
D: G^r«r<i', na Amboina. Zyn dood. 369.

Geyten. a 268.

G(//-Slangen. Hare giftmaking. a 289.

GtlalaQoomen. a 217.

G'oe. b I.

De Heer Gszels gedrag ontrent de Predikan-

ten du Praat en Vitriarius. a 45'--47.

Gmdji. a 247.
G/adiolu! Odoratus. 3 246.

<7fo**<!-Plant. a 2^9.
Guemon-üoam. a 174.

Taii. a a35-.

Goa , op MacalTar. b 138, Koning des zelts,

en 7.yne Landen. 139. P.almt verfchcyde
Landen vvccr in 1S3 Zyne wallen belalt

te ilegtcn. Stoute Taal der IConings-kin-

derei). 20^. De Koning natn aan dit te doen.

207. en doet het ook 214. Zyn duod , en
vervanger. 216 dog buiten de geuoone wy-
ze. 217. werd door den Koning van Boni
beoorlogd, dog die werd zelf gtflagcn. Een
tweede treffing, en Goa's Kouing gewond.
219. Aroc Palacka van hem^ ge-eyfcht. 220.

De onze liaan aan d'e van Goa te veel Lan-
den af. 226. 183.

D: Gubius. b i J2.

Gddefruy (een Frieïleri c 3.

Gidea der Ainhoineezen , de Hemel-lichten.

a 2.

Priapi. a 4, ƒ.
bteenen, en Boomen. a 2, 3.

Der Manipeezen. a 4.

Van Honimoa, NoefTalaoet. 34-16.

18, 19.

Van Way, en Erna. a 4, j,

Siriforri. a 17, 18.

der Chriiltnen en Roomfchen. a 27, 28.

Der Hervormden. a 34.
Güdidteujlen in Amboina, de Heidenfche. a 2.

Nieuwigheden verboden. a jS.

Vau Ban Ja. b 13$-. Mohhammedaan-
Iche. lOf, Hervormde 13Ó. OpTi-
mor ea Solor i27.

üp Macallar Heidenfche , Koomfche
b 231. De iVjohammedaanfche. 233.
De Hervormde. 234.

Van Bornco. b 25'i.

Bali. b 25-y.

Godsliijleraar verbrand. a J4.
Gotiiijy.g /]j>i. b ly. Wanneer die brandde, if.

Droevig geval ddor den zelve ver<,orzaakr.

18. Bericht van Maurits Henriks van der

Spelt. 19. En van D. Feylingius en Buflon
over die Berg. 2t Groote Slangen hier.

26. Schans kyk iu de Pot. a i6.

Goerucrong. a l 78.

Goroujie. b 65",

Gondal boom. a 224.
GuKd<je-i\.i\jL)k. a 240.

Gunggay. a 240.
Gornm. b 37.

D: Gordoii in Amboina 82. Na Oma gezon-
den 84. Zyne mocjelyK heden met de Heer
Schaghen, en zyn veitrck na Batavia. 87.

Gosdey. b 81.

Goud Eylanden. b 71.

Gi>yai:a-boi.Ar). a. 169,
Gra>3a.a'boom. a 191.

D; GroenenoHt , 'm Amboina. a 102.

GroeKcwoud. ten Eiland. b 118, 132.
Groi. c 7.

Grooseubroek vetongdükt. c if.

Guiimar. . b 39.

H.

HA,lt7.
ILujon.

Huckaart.

Hagedis, vliegende, &c:
Eiland.

Hdgemaiir. Gezont in Cambodia.
Halaur-bom.
FlaliiKg.

Hammct's bedryf.

tldMoeki.

Hafpan, of MacaiTar.
Hardekop.

C 1.

b94.
bi84.
a 284.

b 118, 132.

C43-
a 221,
b8i.
b?4-

a 232.
b. 223.

b4.



a 29.

a 18.

a 254.
a 20.

C4.

BLAD
CaVel Harder. b 4, 94
//ara'frj-i'yland. b J33.

D: tinrtog. h 1.4.

D: H.iri'uy.^ in Aniboina- a f6. en gcfchil met
D: zAppelJoorn, na Batavia ibiJ.

//jr.'fw-Eyljiid. bi33.

])e Hr: hanhomverWooïd opIVlacifTar. b 171.

De Hr: Harienl'er^ Gezaghebber op JVlacaüar.

b 224.

De Hr; Hjrtzl»^ , Hoofd op MacafTar b 171.

Gouverneur hier. 172.

's Inllriiöie, wegens Tonkin, c 7. en

Hy als 's Konings Zoon aan^eno-

irien. 04. een A6k van Acioptic. 16.

Kimclaha h^jfi. a 21

Haffamddie» , Koning van MacafFar. i6;3. b

146.

Hative werd Roomfch Catholyk.

Hawoni, een geflacht.

Hi^lal.-.

tiayr.

Hayétcka.

lUaH, in Tonkin.
Heemikeri's droogte. ..

^ ,

D: Heemjicde by Aiïiboina, a 4S.. Verlolt 49
b 107.

Heeften, a ii6. Tot Cicraat, 231. Genees-
kundige. 2j2 Tot fpyze. 232. Tot klee

deren. 233. Kruipende. 2,35-.

D: Hek op Amboina. a 78- Oordceld dat de

Verkiezing van (3uderiingi.n en/,: aan den

Landvoogd rtond. 78. na Ternate. 78. en in

't ongelyk'gelleld wegens 't regt van Vcrkie-

zing. ibid. Gaat over Amboina gclehortl na
Batavia. 79.

D: HeiL'iiiis in Amboina. a 79. op Honitiioa; dog
vertrok lam na Batavia. 78.

D: Helmkhsz'ion . in Amboina. 348. Dood. 49.

Garfias Hendrik in Banda. b 73.

Herentals. b 81.

Herbowr. b 84,

Herten, a 267. en der zelver lacht. ibid. zeld-

zame Hoorens der zelve. 267. in Banda. b 30.

VHeremite op Macallar. b 143.

Hervormde Goisdiciill in Bjnda. b io6.

D: Heurnius bericht aan Walaeas. a 47, 48. na
Amboina omde Altbereezen te bekeercn 49,

Op ü<rl:it ibid. byna Vfr>;cven door deMoo-
ren. ibid. na Batavia yi. zeer Taahaindig. ibid.

De Heuie. c. 3.

De Heytbot's drooijte. b i t8. 133.
Heyzelberg. b 40.

D: Hcy, b 234.
HiJajat. a 21. vervolgd de Chriltenen. 41

.

Hilverfnm. b 133.

Hhiieêefen bedingen vryheid voor hun Geloof.

a 21.

Geflni'en door d' \7,evedo. 29. Kocpen
üc Javaaneu te hulp. 3i- 3--

Hoe. c 2.

D: Hoojlund. b 234.
Hock'tng'. '^ 13-

De Krankbefr; Hodenpyl Proponent , op zyn

hoog ^1aieyts gemaakt, a 83. en in Amboi-
na als Predikant, ibid. Vertrok na Ternate.

82. in Amboina, en op Honimoa. 89. Zyn
dood , en zyne overzetting des N. T. in 't

hoog Malcyts. 100.
Hoekonale onder Hative. a 28,

De Admir: Simon Hoea. b 78.
Dl'tHoeu Hüogendorp aaTimoT. b 127.
Hoenderen. ^ 329-
Hoerery in Banda toegelaten. b 36.
Hoefea. ^335"
Hoewanoi. a 4.

HoftnaH. b 94.
HoUliue verzoekt 't Chriftendom. a j-y.

W Y Z R.

a 47. b 107.

b 247. 25-0.

b i2r.

Eed, 12.

bf.
b 118.

b 234.
Van de Oo-

a A

D. Holtemii in Bancft-
De Hr. Hw^kumir hier.

Hun.

Hun!H7oa's Goden.
hHoo^ Land van Banda.
't Hoog Eiland.
D: U'Kiz^land.

Hoirnketjs
, Zee-Horens. 35-17 -- „_

(lerCche
, met hare Indifcne en liuropeifche

Naamcn. ƒ19. Schelpen of Dubbletten.yji.
Hoornen en Schelpen bevorens by den Schry-
ver bezeten. 5-36, f37. VVcil Jadifche en tu-
ropeifche Zee-Horenkens. 538.

//tor»XY«j-Lie fhebbers, f. Liefhebbers.
uitmuntende Hukken des Schryvers in

J'rem. a 583-jSö.
Huornze Eilanden. b 5-2.

Hut-Snip. a32i.
D; Hoyer. b 113.
D: Hiil.ebos in Amboina verdronken. a 43.De Hr: Hurdt , een groot V oeüerheer der Kerk

,

en een wakker Landvoogd, 69,77.
Hurdt (Antoni) Hoofd of Timor. b 120!
Hrntada f. Funado.
De Hi>pir-hoom. a ijS, 22r.
Hunter in Banda. b 90, 146.
//«?üf/y-,'c«

, der Müoren. a 2)-.

Huychel-Bfjfch (Gerard) Commiflaris van Ti-
n'or. b 126.

D: Huyar.an op Amboina. a 67. bevolen IVla-

leyts te leeren. 69. en eer Maleyts kon na Ter-
nate ter vl!ite gezonden. 69. na Ternate 76.
overleden. ibid.

Huyzoen. Een Louwze Stad. Cfi.

I.

3 7"

vog. /. a 3or.
Jacht , des zelfs plegtelykheden by d'Am-
boineezen. a if.

• der herten, a 267. Van wilde Oflèn.

266.
Jacob Evertffen. a 5-43. Bruine ongcineene. a

de roode dito. 39^.
De Jager. a 40ƒ

.

'J«mi}iiei-hoom.z i62--i64- en zoorten.
'famma. b f 7.
D: Junfur.'i:t! in Amboina, op Honimoa over-

'«^den. a 60.
Jap.vilche Prins, a 355-. der Japanders ftoutheid

in Siam. c 68.
Javaanen in Amboina, en vervolgen deChrif-

tenen. 331. komen ten tweedeniaal 'er. 32.
Javaanfche Lelie. 3 2 3o

I u!p.
^

Wezel.
y^ef.

Crain Jcremica.

a 25-0.

a 279.
b 62, Ó4.

biyf.
b44-
a iS.

b77.

//af.

Iko.

Ilzevier.

Inbreuk in 't Kerkelyke , door de Hi: Coeii',

en Specx. a 47, 48, 57, f8. ontrent 't ver-
zenden van Predikanten, f8. Akend3m na
Ternate buiten kennis verzonden. 62. Kops
floeg Moiitanus 68. Ouderlingen en Dia-
kenen verkiezing matigd zig deHr:Padbrüg-
ge aan 78. Schryver onwettig na Banda 79.
De Haas een Drukker der Predikanten. 81.

Vaiider Poort als Diaken afgezet 83. 't Ge-
ven van Kerkelyke getuigenis door de Re-
geering belet. 89. D: Coldcdehorn onwet-
tig na Oma gezonden 89. Mr; op Seroe-
wawan door de Regeering gelleld , 91. met
Taalkundige te leggen daar .hun Taal niet te

O z pas



B D W Y R.

pas komt , als D: Poleman in Ambon en

daar na weer op Batavia ,
en andre. 94.

üe Hr: van der Stels groot geing ,
en

onvoorzigtige bedryven in 't Kerkciykc. 13J.

/«(^/^'y.plant ^ ^47-

l,.haahng der Koningen van Bom en Goa in t

Kalteel op Macallar. b 196.

hjlrudic voor de buiien-Opeerhoofden in op-

7,igt van den Qodsdienft. a 131. voor de

Krankbefr: 133. Over de Nagelen. I94-

Voor üe Hr: Hartiink wegens 1 on-

kin, c 7-16. en 18-26. en 25—30.

Voor de Opperhoofden der bchepen

na Cambodia. c 37.

Sjeich Jeejcf. b 208, 209.

Capitein Jonker: " ' ^ f-

Jord<iw-y\ïch. a 349-

Ifera. b 5-8.

Jtidiii befchreven. ^ S9-

K.

KAckerkk. a ^9f •

Kae. a 25-8.

Kue de. a 16,

Kacyynans-b\aA. a ^33-

Ktijoe Maiaboeia'honm. a 217.

Ikan Katoe- of Stokvifch. a 362.

Kaladi. a if'-

Kalappa-hoom. a 178. en rootten. 183. ennut-

tigiieden van dezen Boom. 180.

Kapitein in Banda. b 86. Hunne naatnen. 99.

Kapok boom. a i7f.

r'atoeJatJg Maha-Eloc. 3416.

Katayn Dewa. a 416,

Kitsjacuvj. ^ 4-

Katt,».ai6i. en Wilde ibid. Vliegende. 328.

Katappan-boom. a 171.

A'«.-/ B.mda. b 12.

Kati Kati Kitsjil-Qruik. a 240.

Kaïlocfi-ÜiüWi. a 233.

Kaznwaris. a 298.

Kebet. b44.

Keleluno. b. 6l,

a 174.
a 281.

Keinvtira. b.

Ketor-hoom.
Kemphaan.
Kering-Keringnu. a 249,

Kerk op Neira. b 4,

Kerk^ eennic-uwegebouwd.a45', verbrand, yy.—— Viliten lecr moejelyk voor de Predi-

kanten, a 66, 71. En in 't eerlt weinig ge-

daan, a 46. c 1,2. door onkundige inde Taal

waargenomen, als Huisman 69. Peregrinus

76. waren in lange tyd niet gedaan 78, 91.

De onkoften groot 67. gevaaren. 116. Be-

richt van een Kerk- en School- vifue. 119.

Schets in 't kort vanBoero, Manipa , Bonoa

enz: a 130. en vervolgens.

Kerken-oiiiïe van Amboina.

Ketemhir.
Kevitia

a 69.

b43-
a 61.

Key U'atala. b 38. Kleyn Key. ibid. Groot

39. des zelfs Dorpen. 39.

Keyzcr b 29. D: Keyzerskmd na Timer, b

127.

De Hr: Keyts togt na Nova Guinea. b 61.

Kiekendief. a 30'5.

Ksk il) de Pot, een Schans in Banda. b 26.

Killeberoo. \> ^I.

Kilimab. fból.
Kilitay. C
A'/»»«''-boom. a 124.

Kimi, (gebakerd Zee-kind.) 404-

Kiomoey. c 2.

Kipai Japon. a 364.

K<r<»-boom. a ryS.

KiJ/lr. b 46.

Kieene en Huwelyks-ïaaken vergadering in

Banda b 87.
Kli:ij! llruik. a 239.
KfJoop-hlocl1^. a 25-0.

Kmr^ot. b II,

K'jekebackers Inftrudie voor Hartiink naTon-
kin, c 7.

Koejen, Melk , en Boter, a lóf. in Banda. b

3°-

Koekoek. a 313.

Koene Kekoe. a 239.
Koe^uay. C 2.

KueniMg. a 247. cn zoorten.

Koere Kofe. b 38.

Ao^/»-ltruik. a 244.
Kokos-Eihniien. b 5-2.

Konino^eti in Banda. b 35',

Konings-Y Of,e.\i]e. a 312,
Aart-boom. a 221.

Koijcwclaa, b 4f,
Kojier. b 72.

Krop-Gzns. a 300.
Kruideu tot fpys. enz: a 243. andre zich over-

al omflingerende. 252. Wilde Kruiden. 2f7.

L^bet. b I2T.
Lahetacka. Een perk. b 4. En Stad. 134.

des zelfs bedryf. 34 Veroverd door ons. 79.
Labo. a 2^3.
Lacca. a 234. Lacku Kitsjil. 248.
Lader. b 46.
Lailur^ b I.

hagondi. a 232.
Laharung-Boom. a 2il.
Laheoe. a *•,

Lakoe. b 61.
Lakoy. b ƒ, 10.

't La/W wint Poelo Ay. b bi.
LammahaWi Engte. b 148.
Lamoenay. b i22.

Za^w/jof/dw^-ftruik. a 24^-.

hayida. b 148, 240.
Landvoogd Van Banda. b Sy. Lyft dezer Land-

voogden. 88,
van Macaffars werk, b 139. Hun

magt over die Koningen. 207.
Langbek. a 321.
Larnjuas. a 244.
Lanjj'a-Boom. a lóf, 233.
Laoetun, een perk in Banda. b 9.
Laoïtn. a 292.
liitsjeh Lanang. q jq.
Lapatauw vervangt Radja Palacka. b J71.
Larat. b 43. Een tiiland, en Dorp.
Larike tot 't Ghrillendom genegen. a 44,
LaJfi-bo<^m. a 223.*

Latoe li'affi. 8321,
Latoe Boeton. 5 122,

Laulata. a 20. Vervolgd de Chriftencn. 30.
Lauw. a 276.
Le Borge, b 4.

L^ FaucheuT. b 8.

Lecatoeim. a 33.
Lecatornpefi. a 33,
Ledematen in Aniboina. a6o. Inlandze. i3r.

De Leers. b 126,

D: Leeuvjius in Amboina. a yi.

Lefaeuvj. b I20, 123.
Leguaan. a 280.
Le7i> (Javaanfche) a 230.
D: LeiJeckcr, invoerder van 't hoog Maleyts,

en over zetter de« Bybels in die Taal. a 82.

ïyne
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7.ync getuigenis van Valentyns Maleyts. io6.

'/vn litief tegen Valentyns overzetting des

13vbe!s in 'r laag M:ikyts , en zyn antwoord,
des zelfs dood, tot hoe verre zynEerw: met
ïyne overzetting quam. 107. Valentyns bil-

Jyke handeling 'er ontrent, 108, 109. De
Heer Leydekkers vryheid van dienll , enz:

DeClaffis van AiTilkrdam held over tot zyn
Eerw: Werk iio. Zyn Bybel befloten te

drukken 114. Revilbrcs geiteld. Aanmer-
king van Valentyn 'er over. 115'.

Lfliatit oveivalc die van VVay. a 42.
Lelt. b 46.

LiJa Boaja. a 249.
Liefhebbers van Hoornkens , Italiaanfche en

and re. 5-5-9.

Indifche. a yóo.

Hollandfche enEuropeifche, enonder
deze, d'Amfterdamze , Delfize , en Haar-
lemze. a 5-61.

Haagze, Rotterdainze, Hoornze , en
Dordrechtze. a 562, 563.

' Zetuvvfche , Zwolfche , zeldzame
Hoorns van d'Hr: Wybers. a 5-63.

Als mede van de Heer Schynvoet a

5Ó4-565-.

Groen. a yóf,
Schot. a 5-66.

Seba. a 567.
. Schayd. a yóS.

Vincent. a j68, 5Ó9.
DelaFallie, d'Auditeur. (^ Sl^-
Kiggelaar. (.

Scgveld. a 571.
bart. (
De la Fallie, te Delft. < a 5-72.

IMcem. i
Van Segwaart. a SJSSlf-

. Voct. a 575".
' de Koning. a 577.

DeMcllh: Verve], en Crena 5'78. on-

der welke Liefhebbers de zeldiaamfte ftuk-

kcn zyn. a 57S, 579, 580 -583.

Liemaffe. b 122.

Likuwala.Qmlk. a 234.

hiffetau, b 121.

Liiibny^ Chriften. ' a 5-3.

jL/'/Mf/cn-boonien. a 189.

Linggoa-]So{.)m.. ' 21 y, 222.

L.ippari«0, a 28t.

D: Lifipiu!. b 109.

Liece; of Üebat Sowanggj. a 25-7.

Lijai/th. C 3.

i///a^(i//a, Chriften. 331.
Labe-\jOom. a 221.

Luchan, een Stad. c 5-1.

Dato Locka. b 202. des zelfs huwelyk. 202,
205-.

D: LucUrtii in Amboina, a 82, 83. over traag-

heid in 't Maleyts leeren belchuldigd. 84.

opgezonden na Batavia , 86, 91. Gaat na

lianda. 113.

-Loei-«i.'. b 130. des zelfs Koning. , 179,184.
Kimelaha Luehue voivolgd deChriftenen. a 48.
L-uernaiii. a 121.

Loeri^ en zocrten. =1 3'3-
Loe^a Radja. b 118, 133.
LoiiTj, een Stad. c 5 1.

L'ila» Il ara».Boom. 3 211.

i<//j»-Booin.

.

3223.
Liimbalte. a 120, 148.

J.umêuc. b I 31.

Lomar-VjOam. a 183, 1Ö4.

Lovtljair , b f. Dcs zelfs bedryf van ouds. 34.

Veroverd door de Hr: Cocn. 82, 83. Des
2elfs Opperhoofd. 87. En Lylt der Opper-
111. DEtt.

hoofden. loi. Predikanten daar geplaatft.

116.
Loihart 1. b 10.
Louwen-Land , een Reize derwaards gedaan.

c 45, jo. Hoe zy ontfangen zyn van den
Vorll , en zyn Perzoon en treyn befchreven.
5-1. Verdre zaaken , toen gezien, 's Vor-
Iten gefchenk. On?e gefchcriken aan den
zelven. Terug-reyzeonzesGtzants. 5-2. des
Gezant» .aanmerkingen over dit Land. Waa-
ien hier vallende en getrokken. Inkomften
des Konings. Zyne Regeering. 53. Hun
nieuwjaars dag. Hun Godsdienlt , en der
Cambodiers. 5-4. Verzoek der Portugeezen,
om hunnen Godsdicnft hier voort te zetten;
dog afgellagen. yj.

D. Luyal. b 114.
D'Hr: Lucafoon's gedrag ontrent de gefchillen

van D: D: du Praat en Vitriarius. 45-47.
Lukfay.

_
b S-

Luytenants in Banda. b 105-.

M.

D: "XJ^Aartefis in Amboina. a 94. op Oma,
XVI. geeft een preuve in 't Maleyts. 94.
dog afgekeurd. Komt aan 't Kafteel, 95-.

Vertrekt na Batavia. 102.
De Hr: Maatzuykers Brief van Tonkins Ko-

ning, c 31. En zyn antwoord 32. Eneea
van Cainbodia's Koning aan zyn Ed: en zyn
antwoord. 48.

Dain Mabani vermoord, b 172. Zyn Broeders.

176.
MacaJJar befchreven. b 1 28 Deszelfs Konink-

ryken 133, 141, Door ons gewonnen. 134.
Eenige plcgtlykheden ontrent deze Vorften-
vervanger des Konings hier. Die Stad be-
fchreven. I3f. Inwoonders; en befchreven,

136,137. Ons Gomptoir hier. Zaaken van
Macaüar. 142. 't Gomptoir geflecht. 144.
Ons Volk Ao. 1618. hier vermoord. 145-.

De Hr: Reaal , hier. 't Gomptoir gelicht

1623. De Hr: van Speult, hier. 1625-. De
Hr: Gaan hier Gezant 1Ó32. Die Koning
befchreven. 145. De Hr: van Vliet hier A».
1636. Vermoord. 14Ó. Slegte Vrede van
de Hr: van der Beek. 147. Onze Oorlog
met Macalfar. 1660, 747. Verrigting der
Heeren van Dam en Truitman. 148. De
Macaflaaren maken V^rede ; dog brekenze
weer Ao. 1665-. 152. En zy belegeren Boe-
ton; 't welk de Hr: Speelman red. 153. en
Macalfar tot Vrede dwingt, a 1667 ; dog
zy breken die weer , en hy temt hen geheel
Ao. 1666. 1^3 -fóc. 'tGontraél 160. en die

van verfcheide Koningen 164, 169. Onze
Macaflaarze Opperhoofden. 171. De Hr:
Boogaard gierd hier aan. 171. Zaaken van
Dain Mabani , Zaena , en Aroe Teko. 172.

De Hr: van Thye Landvoogd, en zyn dood.

172, 178. De Hr: Beernink Landvoogd.
178. En zyne verrigtingen over Aroe Tekos
zaak. 178. Gefchenken harerEdelheden aan
de grooten hier. 183. Verdre handelingen
van de Hr: Beernink ontrent deze netelige

zaak. 182--1S6. Mevrouw Beernings ziek-

te , dood. 187, 190. en Begravenis-Iyft.

191. Verdre afhandeling van Aroe Teko's
ïaak. 186-196. 't Vonnis 'er over geveld.

200. ' Verdre zaaken toen hier voorgevallen.

200- 2c8. Sjeich Joezefs Zoon hier. 208.

Hunne Ryks-bellicrders hoe gemaakt. 6203.
ünvoorzigtighedcn der onzen hier. 215. inic

veel Landen aan hen weer te geven. 226.

Zy moeten ftrcng geregeerd werden. 227.

B Ko-
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Koningen hier. ipf. Landvoogden hier.

229. Opperkooplicden , eii verdre bedien-

den. 229, 230, 231 der ïelver Godsdienften.

a Z2I.

a iS.

a 166
ai94.
a 224.

232--23J-. Itnat deïer Kerk. 235-. Predikan-

ten hier. 235. liorneofche Dorpen hier on-

der (bande 241 . Macallaren gedoopt, a 5-7.

Dankdag over Macaflar's verovering. 64.

Brief van de Hr: Speelman 'erover. 66. Ma-
caffiaren in Siani.

^
• c 71.

M.iCüer(jfi.
'

a 4.

Madurt-{\x\y\\i. a 232.

Majana-drulk. a 2jo. en Majana Amaos.
Mijannaug (Dain) b 174.

iMakariki verzoekt Chriikn te werden, a 5-4,

M:tkilaa-hoom.

Alakoeroene.

MaLMa, Boha Malakka-boom.
Miilakze Anys boom.
Afalappari-boom.

Makyifche fchriften, welke de Schryver bezir.

a 26

Overgezet , als Wi'tens Predicatien.

36. zyn en D: Dankaarts DiÖionarium. 41.

de Euangclitn. f4. DePCalinen van van Ba-
zel, en Heumius. sS- Brunds Vraag-boek-

jen. Catechifmus van Spelt. ff. En van

Dankaarjs. f7. En die van Koman in 't

hoog Maleyts verworpen. 57. Genefis , 't N.
T. van Brouwerius. 58. Spiljardus Vraag-

boekje , met eenige Plalmcn en Gezangen
na Batavia gezonden. 59. als ook zyne ver-

werring van 't Moorsdom. En deelflaatfte

Prophetcn , mitsgaders Hofcas door Brou-

werius. 6q. Molanus Predicaiien in 't lioog

Maleyts afgekeurd. 61, 66. de Foimiiliercn

door Caheyng overgexet- 76 De Byhci in

't laag Maleyts overgezet door Valcntyn.

So. Bewegingen hier tegen en voor de Hr:

Leydekkers Bybel in 't hoog Maleyts. 9c.

D:Hodcnpyls N: T:ook in'thoog iVlaleyts.

100. En meer andre Boeken overgezet en

gemaakt 109. Aanmerkingen over 't Ma-
leyts op Macaflar. 23^. De lage Maleytze

Ta.il is de belle, en redenen 'er voor. 35-'43.

Der Taalkundige Predikanten buiten-voor-

deelen. f71. Deze Taal llerk ingevoerd, óo.

Laft harer Edelheden aan de Regenten om in

die Kerk te komen. óf. Lage Maleytze Boe-

ken verzogt door die van Banda en Macaf-
lar. 66, 68 Montanus aanbieding , om
tweemaal M;ikyis te Preeken , afgekeurd

by de Regcering. 76. Middtlen tot voort-

zetting van t hoog Maleyts aingewend. 79.

en belall dat te leeren. 80. En twee zulke

Predikanten afgezonden , een middel om
hier alles te bederven. So, 81. Dfe lalt we-
gens 't leeren van 't hoog Maleyts ver-

nieuwt. 82 Van Aken leerde dit mede. En
dit alles gefchied om dat D: Leydekker den

Bybel in 't hoog Maleyts overzctiede. 82.

Valentyns aanmerkingen , en ook die van

D: van der\'orm over het Maleyts. 86. dog
't hoog Maleyts door den Kerkenraad, uit

vrees voor haar Edelheden omhelll, fchoon

onverftaanbaar voor hen. 87. Waarom Va-
lentyn toen zyne verlolTing verzogt. 87.

Aanmerkingen des Kcrkenrnads van Batavia

over de onze , waar by zy 't hoog Maleyts

in eenen adem goed en kwaad kcurd. 87.

dog dit door haar Edelheden bclaft te leeren.

88 Waar by 't affchaffen der Boetens door
d'Hr: de Haas kwam. Dat 'er hoog en laag

Maleyts is . blykt klaar uit een Batavize

Brief. 89. Aanbieding van inyn Bybel , en
bewegingen 'er tegen voor 't hoog Maleyts. I

90. A.°. 1690. waren 'er f hooge Maleytïe
J

Predikanten. 91. dog hebben metalhunwoc-
I

Icn niets uiteewerkt. 94.
^y^leoe-Vo^eC a 323, 334.
AUmalo door de Portugeezen genomen, a 32.
Alanttdo's Kuft. b 134,
Mnnabhcka. b 37.
Manda. b 6I.
Manamfang (Crain) b 209.
Mandar. b 130,
Maneii. 3306.
Dain MangaU , onze Spion in 't Hof des Kc-

nings van üoa. b 202. Zyn verrigting, in Siam.

C71.
Ma>9gga-Yioom. a if4, iff, ifó, 318.
Mangay. b 61.
Mangi Mangi-Boom. a 222.
Manggojian-iioovn. a 157.
Matjtpa., veele Gedoopt. a 6f , 66, 68.
Manoemetert.

ManMir-h\o<ci\\tw. 3 214. of Mocgri
D: Manteau.

Mwievjen.

Morel.

Maros.

D: Mafius.

Maffide.

MaJ/oy-Boom.
Majfareke-V Ogc\

MaJ/i.Boom.
Marenti.
Marmer, Hoofd op Timor,

34.
237-
b79t
33.

a 304.
b 130, 131.

b lic.

b 44.
a2^.
a 321.
n 162.

b i2f.

b 126.
D'Hr: MarvUle 's vervolging der Predikanten.

62, 64, óf.
Ma/avav, b 121, 122.
Al.itii-hc/eta- Boom- 3 217» 232.
Matakaujv, a 10.

Mata Oedang, a 2f'6>
Miiuritszoon. b 29.
D: Maxwel, b iii.
Mayaug, a 179, 181. Maycoot. b 39.
Mateta, b I2r»
Alattneri, a 276.
Mtittcbello. b 37.
Mutcltefs verrichting in Amboinaa 34. ontrent

den Godsdiciirt.
:;f. netmd eenige Aoiboi-

neezen incde na Holland. 3f.
St. Matthcus Eilanden, b 132. Des Schryvcrs

gevaar hier. 132.
Meena's Koning. b 124,
Meirminr,e. 3330,331. Melis, b 29.
Meloen.

Menfcl-.en , Zee-Menfchen.
Meftdag op Timor.
Miejfe Kaxvouter.

Michetsz'-'in op Borneo.
Middelburg.

Mieren.

Miga Mi^a.
Mikkn I}/likka.

Milie.

M.n.
Müegri-B\otm.

Tonkin-Bloem.

a2f4.
a 33a, 351.

b 127.
b.44.

bfi.
a29j.
a249.
a 2y8'

«247.
b 46, sj.

a 214, 237.
a 230.
a 166.

a «74.
a 326-

34.
bó^.

Moerbeziên-Boom
Witte Mocshoom.

Moe/Jon-Vo^e\.
Moeioewa PaHnoe£a Nitoe Amahoetcy.
Radja IVl'<jfu».

Muhammedaanfe GoisA\en([ in Amboina, a 19,
20, 21. Onderfcheid nifli-hcn SunnPs en
Sjais. Hun Kerkdienft door den Scivyver
gezien. 23, 24, 2f. En 't verdre tot deze
diciid behoorende. 26, fo, 69, 78, 91. Deze
dicnd in Banda. b loi. op Solor. 127.* Op
Macaflar. 203.

D: MoktiHS in Banda , zyne hooge Maleytze
Pic-
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Predicatien afgekeurd zelf daar ook 109
D: Motler in Banda 0114.
Alünkui. a 293.
• Wortel. a 231.
Morii b 71.

D: MoutariHs in Amboina , a 65-. Öp Honi-
moa. 66. NaTernate 67. Komt weer 6S.

Klaagt over d'Hr:Cüps, die hem floej;. Op
Oma óS. Gaat na 't Caftcel. 69. Bied aan
tweemaal Maleyts te Prediken. 76. Gaat
weer naTernate, enftierfdaar. 77.

H/JoordiHaars-Baey, bfi.
• — R ievier. b 67.
M'iral. a 2,30.

Ahrfalld-bnojn. a 222.
M'.rie^ een Afgod, a 19.

/»/*/>. b 43.
Muy. b 6r.

N.

N/lhoe. i 328.
Nacbtglas, c \^.

Nagajari-Boom. a 214.
Nagct-hoom , Olie enz; a 194— en zoorten,

ibid. en 224.

Inftruöie, a 198, Zee-Kruyd-Nagei,

Nalacan. b i.

NMiahia
, hoe zy hun Goden dienen. a ló.

Jv3«. [Louwze Steden, c ji-

Namokvki , een Eiland. b y4,

Artw-JVi«»j-Boom. a 172.

Namegang. b 44
Nametotte. b 66.

A.«///Boom. a 220.

Najjan en Belgica. b 2.

JVi-'/Vij, b I. Afgebeeld.^. Wat 't zelve doen

mo^t. b 34. Predikanten van Neira. b 1 1 f.

Keff'at ho^nn. a 221.

Nt-FaJli-ÜYuyk, a 232.

JMicotJemui Eiland, b 133.

D: Niculai in Amboina. a io>.

Nederlanders in Banda. b 74. Komen op Ma-
calVar, 143- in Siam. c 72.

Niaroe. C 2.

Niallang. c 2.

Nioong-boom. a 187.

NmrU'igLden ontrent den Godsdienft verbo-

den, a 5-9.

Nijemaffe- b 45-.

A'//d. b 45",

D: NtHiiber in Amboina. a 105-. Preekt Ma-
leytfch, ibid. ua Batavia, ibid.

NipA-hoom. a 183.

Nitoe's a 2, 3. Nitoe Labba , a 4. Nitoe
Ampatao. 18.

Noejjalunets Goden, f Goden.
Vcrbonds eed, f. eed.

, Vervolgd door Hidajat. a 41.

Noe(fdnivel, Moorfch. a 20. Lyden om den

Gods-dienft 31. Werd Chriften 33,

Noejfa Pinhos. b 46.

NoeJU'a Telo. Onder Banda's Eilanden, b 38.

Noniba. b I19.

D: Noot. b 113.

Nooien-majfchaat-hoom, a 201. ZOorten ibid.

nuttigheden. a 203. b 63.

Eeter. a 324.

Behandeling. bii.
Slaven-werk ontrent de Nooten. b 1 1.

Vallen niet op Foelo Rhun. b 31. nog
op Rofingeyn. . b 33.

Nova Guinea , b 46. de Chaloep Walingen,
of Vinks tocht herwaards. b j8. Van d'Hr:

Keyts. 61,

D: Nucella in Amboina, a 89. Waterzugtipi
en op Honimoa gelegt

, 91. begon mede
hoog Maleyts te Prediken., ibid. Klagten
over hem ibid. Zyndood. 9^-.

Nuokmoy. Q ,_

D'Hr: Nnyts Land , en Purry's verhaaf'er van",

O.

OEbat Sovjanggi. a 25'7.

Oebi
, en zóorten. a 25-3. Oebi Gorita.

UebtCaJiella, of Batatta-wortel. 2f3, Oebi
Radja. i;9.

Uedani. g 242.
Uedtong Pandang, b I30, 1 ff.
Oelar Tsjinde. a 2S8.
Uciat, D: Heurnius hier a 49, 5-2.

Ce/z-lima, en Oelifivia, a 12.
Ueman. 5 y.
Oenau. b 61.
Oepas Bidji. a 232.
Oerieti in Banda. b 9. Een Reduyt , en een

perk 10. iStad. b 2. en een Dorp. 9.

Oerrmejfe» lyd om den Godsdicnlt. a 31,
O^i'r-dieren , a 9. en offerhanden. 10.

Umbo. b 120.
OwKahy. c 14.

D: Ongena in Amboina, en dood. a 57.
0»ir/j. Princen van daar opSiriforri gekomen,

a 17. b 6i. 62"Grens-paal, Hunne begra-
venis. b 66.

OntoKg Juvn, Eilanden. b ff.
Opperkoupma» in Banda, b 8(S. Hunne naamen.

b98.
Oppyne», Hoofd op Macaffar. b 171.

Kerkelyke Urdon-riantten hoe geteekend wer-
den, a 131,

jyOrnay. b 124.
Urtattati. b f. of Oronfatte. Portugeezen hier,

b 74.
Ouderlingen , die van den Politycquen Raad

weygtren dit te werden, a 63. Hunne, en
Diakonen verkiezing matigd zig d'Hr: Pad-
brugge aan 78. dog werd in 't ongelyk ge-
field. 78,

Inlandze hun Jaarlykze Emolumenten.
a iiS.

Lyft van ouderlingen. a 141.
Ozerjpels-lliaf in Banda. b 36.
Ourfra. c 14.

P.

P/lapze Capiteyn zit als voorzitter der Dia-
kenen, a i3f.

D'Hr: Padbrugge trekt na zich de verkiezing

van Ouderlingen en Diak enen , zend D: Vos-
niaar daarom op na Batavia j dog werd in

't ongelyk gefteld. a 78.
Paddtn-iXonli^u. a zfp.
Padi. a 247.
Paeuwenkuyf, a 229.
Pakoe Hitam Bezar; f
Pakoe yljer. < a 2j8.
Pakoe Oedang. \
Radja Palacka. b 139, ip, 170, 172. 228.
Palmyt. a 178, l8i, 187.

Panakoke, veroverd. b 130, ifo.
Paricaga, a 2f i.

Prt»Jö»jf-ftruyk. a 231.
P<j»^/-Boom, 8213.
Panggoelitsg. a 27S.

D: Pantherus. b 109.

Papaja-Boova. a 11^9,

Papari.
'

a 2f4,
P % P<.-.
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Papfda.

Coelit Papedo-Booin.
Papcgaey Cdc geele)

Papenberg.

Papoa • Eilanden.

Paradys-'Vogt\%.

ai78.

a 224.

a 381.
b4.

b47.
a 437-

D: Patent 'm Amboina. a 94. op Honitnoa ge-

legt. 65-. Gaf een preuve van 't Maleyts,

zonder kennis aan deRcgeering te geven. 9f.
Parmain te Goa gedoopt. a 28.

D; Pars. 6114.
Pafpa£a»{tr\iyk. ^ ^S^-
Patahkamuedi. a lyo,

Patah Toelang-&.m)k. a 234.
Paian. a 4.

P«;/MoIe. b 62.

Crain Patinggaloan d'oude , A°. IfSo. b 142.

Zyn Nazaat, Ao. 105-4. ^" ^y" '^"^"^- I47-

St P<j«/o. bó8, 71.

Paunae^a, een Afgod. a 18.

P<iHwboom. a 15Ó.

D: Pay/ , in Amboina. 2 óf. Taalkundig.

Gaat ziek na Batavia. 67.

Jan Pays. a fj. Geftraft. ƒ6.

Peerde», a 266.

PfiW-bank op Aroe. b 40.
Pnkietett. 2*3'4-
Pe 'tngs. C 13.

P?/o TsjedangaH. a 237.
Peper, lange Peper. Tsjabe. a 25'2.

D: Peregnnus in Amboina. a 69, 76, 77, 78.

Perken, op Neira. b 429. Op Lonthoir. hare

naamcn. 7. Korte Schets der zelve 14 Op
29.

Hun vermogen, b 13. En
14.

a 2f4.
a 285-, 388.

bói.

^ ^43-
a 28, 29.

b 5-2

Poelo Ay.
Perkeniers leven,

ftoutheid.

Petola Tsjina.

Slang.

Piera^

PieJfafJg-Baom.

Pikapoli.

Pylftaarts-Y-Wmêi.

PinaMg-Boom. a 185-.

P/'/yaar-Boomen , als Goden geëerd, a 3, 224.

Pimius, dood. b 26.

P,roe Chriften. a 68.

Poelafar i. a 236.

Püf/? (Abraham) na Borneo. b 247.

Poele Boom. a 218.

Poelo AiS. a 62.

P»f/9 Ay's Opperhoofden, b 87, 134. Predi-

kanten. 116. Perken. 29. Befchreven. 27.

Gewonnen. Sr.

Batü. ° iii-

. Tsjindana- 119.

l'.'cirang.
J^b 2. 34,

b34.
b 132.

Kapal.

Sowanggi
Pinokka.

Flores.

Rhun. b 30.

b37.
Geen Ndoten hier. Ge-

fchillen 'er over met d'Engelfchen. 3. Ou-
de vaart. 35"-

Pati Poeteh. a 19, 20.

Poelat-\Soom. a 1^4' ^^f-

D; PoUma» in Amboina , a 194. Geeft een

Preuve van zyn hoog Maleyts. 9f. Vertrok

na Batavia. 102.

Pomelicaa (Crain) b 17^, 201.

Pompelmoes Boom. a 188.

D: Pantanus \\\ Amboina. a f3. Na Batavia.

j6. Taalkundig.
Pontaru. b 120.

D: Pontkajcn , Mr: a 46. Komt in Amboina,
als Predikant. 5-2. t'onregt b:-fchuldigd, bui-

ten dienft opgekomen ; dog weergezonden.

Gaar weer na Batavia. 5-4. b 107, ro5C
Pvoi na 't Zuydlaiid. 5 ^r».

P&r/«;e''<'y''«v'^rhu'^e'i van Pikapoli nade Noord-
zyde van Hitoe. a 28. en na Melishoek, en
Leytiinor by den Koodenberg. 29. D'Azc-
vedo hcrneemd Pikapoli; en de Zaa red dt
vervolgde Chridenen. 30. Roebohongi
dwingt hen te verhuizen 31. Hun flcgt ge-
drag. 32. Nemen Mamaio in. Dog door
van der Hagen gcliuit. 32. Kurtado herfteld

alles ; dog van der Hagen veroverd geheel
Amboina. 35.— In Banda. b 73. Op Timor en Solor.

123, 124. Op Macailar. 143. werden door
van Dam enTruyunausgtll.igen, enverdre-
ven. 194 Hun verzoek by de Louwen at-

gellagen. c jj. Hun koinlt in Siam. c 69.
\Poftpeerd. b 118.
Powanno. a 7.

Predikanten, Van haar Edelheden hard behan-
deld, a <-7, y8. buiten-voordeelen der Taal-
kundigen. 5-7, ƒ8. Hun gi-tal Ao. 165-7, f8,
61, 62. School- en Kerk viliten ftirk belalK

J-8. Zy werden door de Rei^eering verzon,
den. Hun buiten-voordeelen afgefchiifr.

Hun getal in ganfch Indien, j-8, j-9. Klag-
ten harer Edelheden over hen. 61. Buiten-

voordeelen aan de Taalkundigen weer toe-

gedaan. 62. Hunne klagten over de Heer
Marville, die D: Sweerdius afzet. Redene-
ring der Predikanten daar over. Ó3, 64. be-

paling van hunüc buiten-voordeelen. Bewys,
dat 't voordeel dir Taalkundigen boven dat
van de niet Taalkundigen flegt is. 66. Laft
ontrent hun rang 67. Vier Predik-beurten.
Ao. 1667, 67. Laft om-'haar Herwin, en
ook de Buiten-Opperhoofden te eeren. 68.
Hun verzoek om ecnige meerder buiten-
voordeelen wegens onkoilen by de Kerk- en
School bezoeken afgeflagen. 8r, 82. Laft
om de Regeering fchriftelyk van alles berigt

te geven. 87. Agr Predikanten, Ao. 1694.
in Amboina 89. Verboden hen oit op te

zenden buiten laft harer Edelheden. Hen
werd belaft voortaan een preuve van hun
Maleyts aan de Regeering en Kerken-Raad
te geven. 91. Dienft en gevaaren der zelve
by deKerk-bczoeken. 116. Voor al derMa-
leyt7,e Predikanten. 117. Hun inkomen,
en dat van de Weduwen der -^elve. i iS. bui-

ten-voordeelen op een Tocht van en na Ba-
tavia. 119. Lyft van hunne naamen in Am-
boina 140. Ov)k van die op Oma, en Ho-
nimoa 141. Als mede van die in Bjnda b
114. Op Neira. 115-. Op Lonthoir. 116. Op
Poelo Ay 116. Op Macailar. 234, 235-.

Priejlers derCerammers, en hun bedryf. 32,3.
• der Mooren-dragt. a zf.
D'Hr: Prins op Macaflar Hoofd, b 172. Land-

voogd, en zyn beftier. 179, 227.

D: Priferiui gevangen door de Mooren van
Noeftalaoet. a 5-0. Gaat na Batavii. Komt
weer hier; en gaat na Banda. fi VVerdver-

loft om zyn vrouwe te haaien, jr was zeer

Taalkundig. yi. b 137, lOÜ.

Proponenten-Lyd. a 147.

Prutfcher. b 8»
Purry^s verhaal. b 71.

Ptitmans. C 10.

D'Hr: van QUanlBerg 's Leven.

Qua»ka.it.
Quanshia.

Q/iik/iajrt. a 326. Ongemecne,
en Wyfkcn. 37^.

b 91.
c 2.

c 2.

t Manneken
Jiaam-
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R/lamhurg.
Radss.

Radja Pocrfo»,

Romatilondi.

Ramboetam
Rurnbot Poetrt.

Rumi.
Runan of Rane.
Ranran.
Rarak Boom.
RatA kruid.

D

R.

\V Y Z
D: Ruthenius, Propon:

R.

b ii4.

a 260.

c 5-4.

c 60.

a 260.

a 2J-7.

a247.
by,8.

c 2.

a 194.

a 249.
Raioe, b 4. Een Stad. b 2. Een Dorp op A-

roe. 39.
Ratfotti. b óf.
Raven , Groene Raven. 3317.
Rautsjnga. a 25'7.

Regemurtes , Hoofd in Cambodia. c 45'. Ge-
zant, en vermoord. 47.

I): Renet in Amboina. a lOf.
Revengie, Een Cafteel. b 17, 28.

Rcyi^er. En zoorten. a 32S.
D'Hr: Reynft in Banda. b 80. 81. Wint Foe-
JoAy ; weer verloren; dog herwonnen door
't Lam. b 81.

Reytisdyk.b lil na Timor. 127.
Riama-Atoe , een Afgod. a 19.
Riidel. Op MacafTar. b 197.
^;^«i^- Plant. a 244,
Ryft, a 247 of Padi ibid.

D: /?/»f/a/ in Amboina , 326. Dood. j8. biop.
D: Ritzim. b 109.
Ryjl, op Macadar heerlyk. b 138.
Raebohottgi dv?ingt de Portugeezen te verhui-

zen.
^

3311,32.
Roe-Oemoe Ohoevja, een Afgod. a 19.

Roef ap Borneo. b 244.
Rnemnh Batu b 62.

i?'>f/w<ai Effi , Limeri. f
Maroe. <b6l.
1'oelis. i_

Roemakay om de Z. O. b 5*8, 61.
Roemakay in Amboina verzogt 't Chrifteiidom.

a 54, 56.
Koerok. a 349.
Aof/^f-P/'a-Boom. a 220.

D: Rogeriu! in Amboina , a 44. een andte van
die naam in Amboina ƒ6, Ziei< na Batavia. 5-7.

D'Hr: RoggeveemTochi na de Goud-Eilanden.
b7i.

D: Roman op Batavia Taalkundig ; dog in 't

hoog IVlaleyts, hier verworpen. a ƒ7.
Vincent Romey». c 9, 16.

Rompot Karbauvj , a 25'7. en verfcheide zoor-
ten.

Roozenburg, b 40.
Root. b 10.

Rofwgeyn. b 32. Horenkens , Koejen. Een
Reduit. Zeldzaam Gras. Geen Nooten hier.

b 33. haar oude vaart. 35-,

Roting Kalappa, a 240. en andreRotang ftrui-

ken. ibid 241.

Rojfa Goerot. b 118,133.
iioti. b 122.
.^o«e». a 294. Rotten-Eyland. b 133.
Rottenefi. Een Eyiand. b 69.
Rotterdam. Een Eyiand. b ^4.
Rotterdam. Een Galleel op Macaflar. b 130.

I3f. Afgebeeld. 136.
D:/co«wfB/«j in Amboina, 367. op Oma. ibid.

overleden lam. ibid. 68.

D: Ruel op Ceylon. a 79, 81.

iR«y/-Vifch. a 412.

D: Ruteaut b 107.

III. D£Et.

a 44. SS'

SAake» van Banda.
Sacke-Qoom.

Saëna'i zaaken.
Sagoe Boom. a i7f.
Worm.

Saguiuading.

Sagtiweer-^oom.
Radja Soehoelatt.

Sajor Bajang, a 248.

>34
a 224

b 172—212
dito. Heefter. 238. ditO;

29j-

t>39
a i«i

34,
Sajor Mamma 249. Sa

jor Ajam. ifo. Sajor Poppia. Sajor Caa
cong. Sajor Songga. 25-4 Sajor Uedang,
Sajor Kambing. zyy. Sajor Pakoe. Sajor
Radja Noete. 25-8. Sajor Pepe. 238, Sajor
Troeboe. j^ó.

Sakano, ^ j

.

^"l^e- a 246, 2^7*
Salemoeli-^oom^ a 2^3.
Saleyer. 0117 Wonderlyk geval op Macaf-

far van de Saleyereezen.
Sallelauvo onder Ternate.
Salowakk'.

Sammama-Qoom.
Crain Samarloeka beoorlogd Malakka
Samat'l^oovn.

Sambas b 240. Verbond met hen.
Sambon^-'dtnyk.
Samboepn. b 130,

224, J31.

b 124.

b37.
a 221.

b 142.
a 206.

245-.

a 2J-6.

139. 142.
Samfana. c fl.
Sammer. b 35-. Sammeren. b 10.

Sampovjaliy Koning van Goa, b 209, 2 ij-, 216,

249.
Sandelhout, a206.br 24,
Sandheek. b 184, 1 8j-.

Sanga-Qoom. ai7r.
Sapi. b 118.
vJa/ï/jaK-ftruyk. -, a 234.
>5iV/zua»- Vogels. a 314.
Safavji 'Tsjtna. a 249.
Saxenhams Saymoen. C •ff

.

Schaar. b 60.
Schiapen. a 267.
D'Hr: Schaghen , zet vander Poort als Diaken

af, en verdre zaaken daarover voorgevallen.

a 83-8$-.

.Jc^ö»/ , kyk in de Pot , op de Goenong Api.

b 26.
Schananthum- . a 246.
D'Hr: Schenkenberg. b 95".

Scberpenk. b 132.
Schiedarni-Y-WwixiL^n, bll8.
Schilpad, a 279, dito. Eiland. b 41.

Scholarchen. a 6f, 77.
Schooien in Amboina, a 31, 44, 46, ƒ3, 118*

Kinderen, wanneer te oniflaan. a 65-.

Behoeften geeyfcht. a ƒ9, 6i.
Duytfche opgericht. * a 62.

Mecllers Loon. a óf. Hun getal. 91,

1 1 1, 131, 117.

D: Schoonebeek 'm Amboina. a 78. Zyn dood.
D'Hr: Schnt op Solor. b 123. 124.
Schouten (Willem) b y2.

(Jooft) 'sLogie in Siam. c 5-9.

Schelpen , f. Hoornen , of Hoornkens.
Scorfioen.

Seavian.

Secretaris in Banda. b87.

I
Semam.

I

Sengadji Parampoewan.

j
Sepa, Chriften.

! Serbite.

Sergeanto-bollen-Boom.

Strint

a 240, 294.
b 122.

lOi. Der Juftitie. 104.

b 122.

b 120, 124,

a « f7-
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D: Serruus, in Amboina. a 105-. Predikt Ma-

leyts in Banda. b "4-

D: Sihelius in Amboina lam.

'

a 62,.

Siekte» , zeldzame gedagten der Amboineeten

'er o\er. a 13. middelen 'er tegen 14. eu na

1^3 agter ieder 13oom-befchryving.

Siam, en onïen Handel daar. c föfS. Kyken

hier. Judia 't Paleys , onze Logie. S9- Lo°P

der JVIenam. 60, Bankok.ói. De Koning, en

zyn Titels. 62. Waaren , Handel-volken

,

Ijergftoffen. 63. Munt, Taal, Schrift, cnr.

óf. Dieren. 66, 67. Japanders hier. 68.

Portugeezen. 6(). MacalTaren. 71- Neder-

landers. 72. Cornelis Spek. 73. Waaren,

Hoofden hier van ons. 73-76. De Griek

Faulcon. 77-87. Eenige byzondre zaaken

dezer Koningen en die van Pegu. 87. Hun
GoJsdienft. 9»-

Sibens CommifTaris in Tonkin. c 33.

Sjeich Joefef. b 2o8, 209-

Sikevoe. b 44.

Sicki-Boom. a 120.

Silekiloer. - bii3-

Silenfak. b 134-

Silleva». '^
'^o'

Simbat. b 2f8.

D: Simey in Amboina a 90. b 1 12.

Sif/tpoe. ^ S^é

Sittdoc-Boom. a ^".

D: Sinjeu. a 87.

D'Hr: Sipma» hixndvoo^i van MacaflTar. b224,

22f.

Siri Taeri Bowana. c f8.

Siri Naraderidja. c fö.

Sirih en Boha Sirih. a if^,.

Sinh-Talt. a 2^6.

Sirilon's Afgodery ,
en bygeloove. a 17, 18,

Radja Sifeoeloe. a 4.

^W met pooten. a 291. Groote Slangen op

de Goenong Api. b 26. üp Poelo Rhun.

31. Slangen- fteen. a 287. Slangen-dienft.

19. 28f, 289. 't Slangen-Eiland, b 118,133.

Slaven-werk in 't Nootenpcrk. b 11. Hun
oude Wetten in Banda, 3f •

D: 5«of 't van Kleef. b 235-.

ó'üf^/-hout. 2 234.

Soekum-'Qoom. a 161.

Suet (Antoni) b 4.

üuei.imuc. 3 193.

üoelajji. a 249. Ajam Soelaffi. ' 329.

Sohas. b6t.

Soffoe Moetiara. a 2^7.

Soifa. b 61.

A/t/-Vogel. o
^ 3ii-

ó"oWy-Boek houder in Banda. b 87, J03.

Solombo. , b 131.

Solor. b 117, 120. Schot hier. De Veltmg

veroverd. 123. Dorpen. 124. Koningin. I2f,

148.

5ö/«/o-Plant. a 239-

Sombaboer. c fi.

Sombaagko, Koning op Macaflar : en zyn dood.

b 146.

Sombok. C fi.

Somboag. a 2 5'8

Sommona Codum. c 91, 93. Zyn Leerlingen.

94 Dood. 9f.
Sou , Maan , Goden der Amboineezen , en

Spreekwyzen daar van ontkend by de Hei-

denen, en oude Jooden, Grieken, enz:a2.

Sondal-Malam. 3 25-0.

D'Hr: SohL b 88.

De Sonnebayer, b 12'4'

't Suntiegat. bij'.

D: ó'oBw^i-f/iin Amboina, 35-0. Taalkundig.

fi. Vertrok
,

gaat als Vilitator na d'üoit.

ƒ2.
Soorzak-^oom, a 15-9.

Sornau a fS.
Sofot-üoom. a 193.
Sopmg.b 130. Princenvan. 172, 179, »8z, ij^^

»^, 206.
Soway. b t2z.

Sowari. 276.

Sowaffa, ofTambak. • c 63.
A)y«'i oude overlevering van huirPOt op 't Ge-

bergte, a 9. Werd GhriÜcn. 29. Hunne
Afgodery uitgcrocyd. ff. Des zelfs Koning
een Afgodendienaar. S, yi.

Thomas de So)fa, werd Chriftcn. a jj,
SpaaHtje by. b 8.

D: Spandau in Amboina , a gy. <ieeft eeo
Preuve van zyn Maleyts. loi, Zyn dood.

102.

iJ/xtó-Wortel. a if^o.'

D'Hf.Specx., een groot onderdrukker der Ker-
kelyken. a 47, 48, 49. Corn: Specx. c 72.

Speelmafis-Bity. h 6f. Zyne verovering van
Macalfar. I3f,'if3'-i73, 214, 32^.

Radja Siilitmo Speelman van Adtmantoetoe. b iii,

D: Speijardus in Amboina Tnalkundij^. a f8.
Bezoekt Tcrnate f9.60. Zync neerftigheid

in 't overzetten van Boeken , enz: 60, 68.

Afgezet. 62.

Spreiikel in Patani. c 91,
D: Stamptucn in Ambr>ina. a 84, na Ternate

87. Banda. 113. Timor. U7,
Steenbergen., Capiteyn op Macaffar. b 217-224,

Steenen Goi^tn der Amboineezen. a 2. Én van
andre Volken. 3,

Steenkop. b 178.

Steenrots.
_

b 9.

D: Stevr/iffoon Proponent hier geworden, a 77,
Gaat na Banda. b 106.

Stinkerd-Moom. a ifö.

^/o^-t'/Zi/' (Schipper) b2i;,
D'Hr: 6titrm verworpen als CommifTaris Poli-

tycq, en j;edoopt. 132.

Strik.
_ , c if.

D: Struys in Ttrnate gefchorft in dicnft. a 67.

Kom'tin Amboina op Oma, klagten over hem,
gaat na Ceram. 69. Komt aan 't Caftecl,

7f, 76. Gaat na Hitoe. 76. Moejelykhe-

den met hem , werd afgezet voor een tyd

,

herdeld, na Ternate gezonden, en geheel

afgezet, was uitnemend Taalkundig. 77.

Slriyi-Wot\. b f6.
Siic(^adana. b 239. Ons Comptoirhfer gelicht.

246.
Suydvuyk Hoofd op Macaflar. b 147.
Sitmbaw.1. b u8, 133,141. )8o.

Sufati>ia-li\ocm, a 2 f3.

Surenhout. 22 f,

Stualuwe. De Vogelneskens makende. 3318.
Swaukó's verzoek om Chriften te werden. 3

f4. SS-

Laur: de Sylva., een Afgodendienaar , Koning

van Soya.

T.

T/lal van Banda.

D: Taats in Amboina
Tabak.

Tabalija.

Tacca. '

Taccari.

Toodja.

bt}7.

a lOf.

2248.
a2f7.
a 2f r.

a 246.
b 202,

Dain Tahalih.b 173- Gefchenk aan haar van
haar
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haar Ed.- 1S3. Haar woelen in Crain Bon-
toewas zaak.2.3f- Zaêna's verzoek aan haar

210. was zeer geagt by ons. 215'.

Tahi An^iu. a 25-8.

Tahinale, een Afgod. a 18.

Talan-\' ogt\. a 303.

Tali Boebot. 8235"
Gnemon. a 235'-

Api. a 23f.
Karbauw. a i3J'.

Tali Sirih. a 237. Tali Morea. 238.

Tati Bakompol. 238. Tali Safawi. ibid.

Tali BotttoM. ibid. Tali PielFang. 239.
Tali Coepang if^, Tali Baboetiji , ibid, Tali

Gorita. 256.
Tali Soekeï, en Tali Couwer

,
wyzen van te

Viffchen in Banda. b 31.

Tamarinde-Boom. a 191.

Tar/ibak, of SowafTa. c 63.

7amatti. ' a 2S4-
Tambora. b 133, 141, 142.

Tamea, een Eiland. b 132.

Tdnah.HitoemejJen. a 20.

Tanah Keke. C 129.

TatiamaJJ'a. b 33-
Ta»djong-Qoom. zi\$-

Boerong. b 8-

Tanetta, b 130.

Tanggerang. a 232-

Tanifangn, Een Princes. 202-

Tanjoli. b 131.

Tanquan. C 2.

Tarangan. b 39.

Tapanum, C ft.

Tapanawa. a 238.

Tasmau's (Abel) Reyze na 't Zuydland. b 47.

hy neemd een jonk. c 47.
Tawan. . b 61.

leckey. a 25-7.

Teeiivj, b 45".

?>//», b 130 des ielfs Koning fpreekt inet de
omen. 143.

Tempe 't Meir van die naam. b 1 30.

Tempels der Ceramnjers. a 3. en van andre 9.

Tenember. b 41,
reng. b 44.
rentmhar. b 37, 108. Waaren. 34.
Tenoe (Amos FieterfToon) op Timor. b 127.
Ieraha. b 46.
Ternaies Ryken op Celebes. b 133.
Tevifiia Affe». C
"^evinia pra Loehan. < c 5-3.

Tevinia Lankan. ^
Tewer. b 38, 39.
Tjam. c 2.

liando. b 38.

P: Theuniffoo». C i f.

Thyfjoon (Pieter) b 8.

D: jhornto» na Timor- b 127.

"rhullelo. b 34.
Tihoro. ^131.
Tteres. b 122.

Tihoelale Chriften. a 90.

De Ty^cr^-Eilandeti. b 118, 133.
T«^o/-Boom. a 221.
T»7f«-Boom. a 22 1 .

TimoH Tikos. a 256.
Timor. b 117, 121. Opperhoofden. 126. door

wie betogt. b 127.
Ttmor Laoet. b 43. en Dorpen, 44.
TinggoetoH-haom. a 212,
T/V/-boom. a 221.
Todilay. C 2.

Toecang Bf^V Eilande n. b 1 3 2

.

Toehorkey. 3 3'9'
Toetdam. b 31.

Toenjotokki. b qg.
Toepajauw , een der drie Ceramze Capiteyiis. a 4.
?»«/'*• a 176.
loeratte. b 129.
Toetra. b 10.
^'"''•'»»?. b 1 20.
Toetetoe Toeha. a 362.
Tueteiuanang. b 59.
Tof/» ^ö^?. b lil.
Toetra. Een perk en Berg. b 10.
Tulebagi.

"
b 134.

Tuloeke. b 125.
Jominis Bogt. b 1 3,^.
ro»^/»

, een deel van Tsjina , dog werpen 'c

Jok af. c I. Verdeeling des zelfs, i, 2. Ko-
ning hier. 3. De Tsjoewa beroofd den Ko-
ning van Tonkin van zyn Ryk. c 3.. Hoe
men hier komt. 4. Levensmiddelen. 4.
Waaren. f. 't Volk befchreven 5-. Taal. 5-,

Schryf-wyie, Regeering, Kryg^macht, Ge-
richts-bediening

, Begravenis , wanneer on-
ze handel hier begon, 6. Jnfiruftie voor
de Hr: Hartzink. 7-16. en 18. als Zoon aan-
genomen van den Koning. 16. Aéte daar
van. ibid. Brief des Konings aan den Gou-
verneur Generaal. 17, dito. aan d'Hr: Maat-
zuiker. 31, 't Comptoir opgebroken. 33.

To»^/»s^ Opperhoofden, c 31. Godsdienften.

, ,. 33' 34-
TOKtoh. b 1 34.
TC'jJja. b 202.
loreelduyve , en zootten, * 3^4
^««"»*. a 178, 182*
Treffiers op Timor, b I27.
Trocboe. Sajor Troeboe. a 246.
rr*/M/«e/-ftok-Boom. a 191.
Truytmam Admiraal

,

na Macaflar. a i66c. b

147.
Tsjabe. a 25-2.
Tsjabe Hoeia». a 250
Tijakar Bebec. 3 249!
Tijampakka-Boom. a 214
Tfe»». cl
Tsjampedaha-Boom. 3 i,5q_
Tsjineeze»

, vermoorden in Cambodia eenige
Neerlanders c 4r,

tU'^'- a 249!
T<//»^^- Slang. a 288.
jsjf-etsjoc Ramhot. a 2 32.
Tsjtnrana. b 131, 140. 'sKonings onthaal der

onzen daar. iai,
T/;Wv-Vogel. a 326.
Tsjongkur. g 246.
Tsjuiimorgy, £13.
Tuba Bidji. a 226.
Tulp, (Javaanfe.) a 2^0,*

Tuner. b 121.
Tweede in Banda. b 86.

V.

V^ak. b246i
l^aantirig! in Banda. b

1
3c.

Falftityn in Amboina, a 78. Leerd laag Ma-
leyts in zeer korten tyd , en daar over ver-
beterd in foldye. 79, 82. Werd tegen de
ordre na Banda gezonden , tot nadeel der
Kerken in Amboina, keerd weder hier, be-
zoekt Honimoa, en Noeflalaoet. 79. begind
den Bybcl over te zetten in 't laag Maleyts.
bo. geprezen over zyne neerfligheid door
die van Amboina, geeft hen kennis van zyn
overzetten des Bybels. Moet alleen van al-

le de Predikanten bier tweemaal Preeken in

't Maleyts; en toen de Kerken-raad hem be-
lafl dit na te laten , nam de Regeering dit

üa kwa-
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kwalyk , en belaft hem dit weer. 82, 84.

't hoog Maleyts werd met geweld hier inge-

voerd , en door den Kerkenraad uit vreeze

aangenomen ; waar op hy lyne verloffini;

verzogt, alzoo al de laft aan 't Kafteel in 't

Maleyts op hem , gelyk dit in de UliafTers

op D: van der Vorm aankwam ,
die hem

daar na van een beurt ontlafte. 87. Zyn ver-

trek na Batavia, daar hy kennis van zyn over-

zetting desliybcls gaf. 89, 90. Waarom hy

zyn Werk aan den Kerkenraad in Amboina
niet gafte zien. Woelingen en bewegingen van

D; D: van der Vorm, Hodenpyl , endever-

dre l-'redikanten tegen zyne oveizetting, en

waarom. 90. Hy gaat A». 1705-. weer na

Indien. 95-. Verf'en op zyn vertrek.,9Ó-ico.

werd tegen d'ordre der Heeren zeventienen
,

met geweld als Leger-Predikant na Javas

,

N. Ö. Kult gezonden door haar Edellieden,

en de Hr: van Riebeeks bittre woorden
,

zyne ziekte op die tocht. Wederkomft op
batavia. Zyn vertrek na Amboina. Zyne
veerdigheid in 't Maleyts Freeken voor de

viiylt. Zyn vertrek weer na Batavia. 102.

Zyn Kerkelyke ontflags-Brief, en getuigenis.

Komll op Batavia. Laft harer tdeiheden

om na Tcrnate te gaan , dat hy zedig wey-
gcrd. Zyn vertrek na 't Vaderland. 103,

Daar hy a! zyne Vrienden overleJen vond,

en van twee zyner befte Kiften beroofd werd.

10^. Liefdelooze behandeling der Ambon-
fche Broederen zedert 1694. met hem. loy.

Bewyzen van zyne bekwaamheid in 't Ma-
leyts. iO(, 103, lOf. 't voorgevallene hier

over voor de Synodus van Hnkhuizen, A".

1696- en vervolgens. D: van der Vorms
vuilaardigheid. 136. DeHeeren zeventienen

tegen des Schryvers Werk aangezet. Die
zelf voor 't laag Maleyts waren. 107. is om
dit zyn Werk noit m zyn dienft nalatig ge-

weelt , en dede dit zonder Loon te begeeren

daar voor. Hoe onreJclyk hy hier voor be-

handeld is. D: van der Vorms aanbieding

,

om D: Lcydekker en des Schryvers Werk
in twee coloiiimen te drukken ; en daar op
onderncemd de Schryver zyne tweede Reyze
na Indien. loS, 109. Komt op Batavia met
veel voorfchryvens ; dog werd flcgt behan-

deld aldaar. Hoe in Ainboina. Set ander-

maal den Bybel over in 't hoog Maleyts.

Verdre Boeken door hem overgezet. 109.

De Claflls van Amfterdam held over tot

D: LeyJekkers Werk. iio. Eenige Af-
fchriften van des Schryvers Bybel door die

Claftls verzogt, met die van D: Leydekker
vergeleken, en berigt 'eroveraandenSchry-
ver III. D: van der Vorms Lotfelyke ge-

tuigenis van denSchryver, en van zyn Werk
in een Brief, en van wat uitwerking die was.

T12 En hoe van zeker Bewindhe[)ber be-

handeld. De Schryver zoelazyn Bybel door
de regte deur in Indien te krygen ; dog is

ongelukkig in alle zyne ondernemingen. 112.

I r4. Voltoyd zyn tweede Bybel-overzetting.

Zyne Bede tot de Heeren zeventienen. 112.

Dog de zelve befluiten D: Leydekkers Bybel
Ie drukken, en belaften Kevifores te lleilen.

Des Schryvers aanmerking 'er over. 114, nj-,

Zyn misnoegen over de Hr: van der Stels

gezag in 't Kerkelyke , en van eenige on-
voorzigtigheden , diehy, met zyn medebroe-
ders niet konnendeherftellen, door een Brief

tragt in beter ftaat te brengen, diehy aan den
Generaal den Hr: van Riebeek zend. Un-
voorzigtige behandeling van dien Heer on-
trent den Brief i waar op de Schryver , op

Batavia gekomen zynde, zynemeyningklaaif
uitlegt ; dog die Hr: maakte daar ecu uit-

leg op na zyn zin en tegen des Schryvers ge-

dagten. Bedreygd denSchryver daar op met
den Fifcaal 136, 137. Werd belal' naTer-
nate te gaan , tegen de ordre der Heet en ze-
ventienen, hem mede gegeven. En, na die

geweygerd te hebben, voor de Raad van Juf-
litie over die Brief gedagvaarcj ; dog voor
den zelven ook volftagen inNillen declcnge-

regtveerdigd. 137. Slegte daad des Heeren
van Riebeek. 139. Des Schryver^ komft in

Banda. b 112 Zyn gevaar by denBril. 129.

l^alcntv» (Jacobus) «v b 96.

i^alt.

'

b 33.

l/an Aken, als Predikant na Ternate. a 87*

Fa» /llfcK. b 126.

D; yaH Beek. b 234.
D: Fan Beili in Amboina. en zyn dood. a 77.

t^a» Bergwei. b 80.

Fan Berkel, V, b 35-,

D: l^an de» Bofch.
'

b 234.

yan den Bofch y Hoofd op Borneo- b 21^7.

l^an den Broek. b 28.

Fan denBrouke. (Picter) in Banda. b to.

T): Fa» Brtimmenm Amboina j a 13J. Ver-
trok na Batavia.

D: Fan Bruf/el in Amboina om Maleyts te

leercn, a 79. dog dede dit niet S'o, 8i. ver-

zogt op tlonimoa of Oma te leggen, komt
op 't laaifte, en ftierf daar. 82.

T>'Hr. Fa» der Burg in Tayouan, c ij".

Fan Cordaan. h 8.

Fan Dalen, op Macaflar. 171.

Fan üam, Admiraal na MacafTar , A°. 1660.

b 147.

D'Hr: Landvoogd Fan Dams Leven. b 91.

Fan Diemem Baey. b 48. Zyn Ed: komft in

Banda. 90. Komft in Amboina, afi. Zyn
Ed: Brief van den Koning van Cambodia.

c i7;'

Fün Dyk. b 127.

Fan der Dtiifen in Banda. b So, 8iJ

Fan den Enden. b 78.
Fan der Enu:7. b 120;

D'Hr: Fan Eps Leven. b 94-96.
Fan Galen in Cambodia. c 43, 93, 94^
Fan Goens Y.\\xnAn\. b 64.
D'Hr: Fan der ILtgen in Amboina, a 32. ver-

overd dat. 33,
Fan der Hagen., Hoofd in Cambodia. c 45'.

Fan den Heden b 126.

D: Fan den Houten .,
a 41. Vertrok na Bata-

via, yi. b 108.

F'i» der Lek, Hoofd in Patani. c 90.

D: Fan der Linden. _, b 171,

Fan Lokhorfl. C fOi

Fa» der Ah /. , b iSS, 210.

Fa» Noord op Borneo.
' b 243.

Fan der Plas vermoord. b 84.

Fan der Poort. a 83-85-.

Fan Puiten Hoofd op Timor. b 126.

D'Hr: l'an Quadh.rg. b pt.

D'Hr: Fan Ktekek' bittere woorden tegen den

Schryver, 3131. En zyn verdre quade be-

handeling van des Schryvers Brief aan zyn

Ed: «36- '39.

D: Fan Scbie in Banda.< b 114.

D: Fan der Sluys , Proponent in Amboina ge-

maakt, a 75-. üp Oma geicgr. 7Ó. Werd
Predikant , en gaat na Ternate. 77. Komt
weer hier 78. Bezoekt Boero , Manipa, en
Ceram. 80. Vertrok na Batavia met moeite.

81.

Fan Stlt op Macafrar. b 143, 144.

FaH
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L

f^a» der Spelts berigt wegens den Goenong%i. Tf^Hr-Vlaki leven
bfl^. '"

D'Hr: A'd» der Stels groot gezag in 't Kerkcly-
kf in Amboin3,<A a 13)-.

De jonge Hr"; l^a^ der Sfel , en d'Hr: Coeferj

wcdtrvaaren. h 60.

D'Hr: Henrik ï'<»» ^ét J/f/^Wp-Macaflar. b 2:3.
^«« Surkei. _ . b 7.

D: A'^j» *!?» Swaartfen in'^Anftoina, a 61. Op
Honifttoa. &. 1 aalkuiKÜ^ , zyne moeje-
lykhedcn mtt danBr^larvilk-. 63. Klagtcn
over zyn ticrw:, en ^fchort in üienft, veii'

f*ok na Ternate. (y-i,.

D'Hri/'d» Thye Landvoogd op MacalFar, b.

171, 177. Z)n verblyf in 'tCafteel van Goa
204. Befchuldigd door Aroe Teko 209.

Heflkld de zaak van de Hr: Prins. 228.

lyn dood. " ^ i75>, 179.

jy^x: Vatj^Tol ^ Landvoogd op Macaflar, b.

iif. d'onlulten tuflbhen de Koningen van

Goa enJ3oni toen bsgonnen, waar IndeHr:

ErbcrvcSl a.yn EdVónderfteund- met Raad,
dog beloond h-m qualyk. 223- Wonderlyk
voorval met eenige Saleyereci?n. Zyn Ed;

dood. >
2,

D'Hr: Van Ucchelen.

Van de Velde.

Vtn Vliet., vermoord op IVIacaf^A^

D: Fetrus Vun der Vorm in Ainboina

i«"

fele ^'''^ '"et na 't Zuydland.^l:

&e a T"-^
''" '^'^"^ Voefterheer de^erüe. a 33, y. t onregt befchuldied <<•

tyn^yver. j6. zy„ ongelu'kkig geval Ifp ff:

" mboinÏÏ^tn.''"'" ^'^" ^'^^''^'^^ '«

f;<5sW.,»a29^. Vogelneskens. 3528
^"^W^-Eyland. V
^^.«-finAmboina.zyndood. a'78"

mfng. ' ^'''°^P'" '^"^^ -^^ Hr: de Vla-

^««r/eeW„,_ goede en quad
iJ. /^w»-A/^r- in Amboina a

door de Hr- P,^k ' ''
,
^K«<^'-"'iuei

Di^^l '^'Y'"'""'"»? ^^" Ouder ingen enDiakenen • dog wierd geregtveerdigS
, en

't l'raatjc. ^
't /W«;,«.Eyland in Handa. V26

a 328.

je.

3 77.

333-
a8, 9.

Opgezonden
zyn Ed:
iigen en

Wke^' °^ ^^"^" vallende, en getrok-

U'uarz.e!r>,fr, of A;(^.Vk„, ^ '3S, 142-

dood. 107. zyn Brief aan Valentyn tot veel \): U^aWant in Amboina. a 60 DooH
lofvan zyn Kerzoonen Werk. "^^"i-.^ffelburz.

^'"'«-
a 09. iJood.

D: Jacobus Van der Vsrm in Amboi^na
,

a 94. Yajvifch. a 3-Ö. en Tanden ibid

'PredÏKt hoogMaleyts, en gaat naHonimo
,

81. 'Zyn Ccherpe Brief aan die van Bataviaii «'^^^j.jjf^., _

82. Werd aan 't Calteel gelegt. 87. V^r\a^ach,J,tle tot 't Chriftemlnm'<r.
=* ^

trok na Batavia, als Maleyts Predikant daarW%„;^^,. op Maca/Iar
S^n^S^"- a 44

beroepen. 91. zyn vuilaardigheid tegen Va- //W/»?f», b f Groor tr, ti.»„ a: ]^^

lentyn, en zyn Werk. .06, .07. Vervolgd De Chaloep Ï^a/>^Z° Toch'^^^^ ^ 7
;e overzetting van D: Leydekker na zyn nea. ^ '^^^^ °^ N°^-^ Gui-

62!

bi78

102. Yarttir.

'andeknd Blad.

Geeft een Preuve van zyn laag Maleyts. 9^. [schip de^M Jeronedukt
vertrok na Batavia. 102. Yamir. .

ë'-'""''

Van H^arivyk. C 72

Van der IVee ; Proponent op NoefTalaoet , en

zyii dood. a 58, 63.

D'Hr: Var. ZyWs leven. b 92.

Varaat. b 32.

Vafconcelhü, a3r.

Vi>/le»dage», den Amboinecs Onbekend, a 10.

Veldi^oen, of Malleoe. ^ 3^0,

Vetdhoens-EWanA. b 13^.

Verhoeven (Jan) b 81.

Verhoeven , de Zeevoogd , in Banda b 76, 77.

Werd daar vermoord.

Vergadering van Politie, b 85-. van deWeeska**-
mer , en' van kleene Huwelyks-zaaken in

Van den Kerken-raad in Am-
a 63.

a 218.

b 107.

a 268.

b8.
Verkeerde op

'b87.Banda
boina.

i^ÉT^//-Boom.

D: Verhagen.

Verkens.

Vermeert,

D: Verirecht, in Amboina 49 ^

vatting van zekere daad van zyn Eervv ; werd
opijezonden ; dog hcrlleld. jo. zeer Taal-

kundig. 108.

Vtnk na Nova Guinea. b y8.

Uyterdam , een Eiland. b ƒ4.

ViJfchers-EWnnd. b 132.

^///fAf» ,
gemeene dito. 2336.

Ongemeene. 347. En verder ieder net te

zien by deLylt agter de ongemeene VifTchtn.

Vijffchcry's plegilykheden der Amboineezen. a

if. der Bandaneezen. b3i.

De Vijfcher. b 77.

D: /^«Vr/or/Kj in Amboina, «44. Zyn gedrag.

4Ó, 47-

III. Deel.

a 62;

^3,9-
a 296.
a 2 J-o.

b 132.
a 22J-.

b

^gi Mal.kka
ngi ff'angi-Eyhnd
'ra>i-Boom.— Ela.

•/W^y^-Boomen als Goden geëerd, a 3 zoor

^opBSrneo.
"^t;

"4-

'^«.^toin^boina, Taalkundig, en 11a
-/ia. ï n.^e^fer yb , uit Banda weer
.-pa Ma(*rar7 -«n dood. ói. b 100
'i^J^- 1^ c 72."

^lefcen. ^ ^^^
,ng. a 292. en Water Dieren. 330.'

a 233

tV^

wit-Water, b 13.
IVa

v

Wat
Wa
WaVJ
Waw
IVay,

vall

Wayer
IVeduw]

PVeeikar.

D: Wtn
Werfbaa
D: IVerri,

D: Lt

D'Hi: //

Weyntjfs

Wezel (Ja

Wateriooze Wcr-'

o 44»
3233.
3385-.

„ r- door Lel lato over-
(!raf over hunne Afgodery ^y
Opperhoofd. b 87, 104!
n een Predikant haar inkomen.

a 118.

b 87.
a lOf.
b 88.

114. Revifor van
ibid. 23}-.

b9l.
b84.

a 279.
'

'S Ej.

•Ifs Afgod, a 4.

iBanda.

A mboina.
iida.

MacafTar. a
s, Bybel.
ven.

•d.

ie.)
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. 's Eyland.

Iflcchelaars.

If^idji».

M^iJorik-Boom.

IVillem Schouten, b fl) jo.

Eyland.

Wttlemt Rievier

D -** T R.

b66.

»247-
a 2,;4.

Willem Schoutens

byi-

z.

n S';^^»r, de eerftc Predikant, asf- zynePre-

dikatien in 't laag Maleyts wer nut. 36.

D- IVhzonius in Amboina, en overleden. a94-

U''odjlr.
^ ^ b^J.

JVoena. b. een J)tad. •
.

^^
^^

/f^«,>Bezar,enWoitK.tsj.l. a^^39-

Wokam. L eg'

tVondheeUrs in Banda.
^^

"^ ^^•

Kj?5 Reys na 't Land der Louwen. Us-

Ü^ykerjluot.

X.

XAvier komt in Ambolna , en herfteld den

Godsdienft. » ^9, 30-

ZAI^:l> Hoetan. a lyf.

Zagoe Viortm. & IJS' Brood, Bry , ea

Meel. 177. He^tter. 238;

Zagutveer. a 195',

Zaguweer-órlnker.^ a 241.

Zainalabdyn , Grondvefter van den ^^,,hham-

medaanzen Godsdienft iu Anibuina. a:2,20.

Zee!a»dia Nova. b 49,
fArend. a 304.

Zee-) üoon-phnt. a25f.
< Men (•(jhlen.

Y.

'Zer-Hout-Boom.
t 220

3.330. 33Ï-
V^Koejen. a 341.

ZfHorenkens, f. Hoornkens of Zee-horen-

kens. , a yi7-j-4o.

Zielbefihryviug van Banda. b 30.

Zerumhed. a 245-,

Zwjd-Oojler en Z. W. Eylanden van Banda

,

b 37.

t Zuydland. b 47. en Tochten derwaards. ibid.

Tocht van Pool. Tasmaii. b 47. üef Cha-
loep Walingen n,i Nova Guinea. jS. Vati
d'Hr: Keyts na Nova Gniiiea. 61. Van de

Vlaming na 't Zuydland. b 68 , van d'Hr:

R,oggeveen. b 71.

"iifaayien (zwarte.) b 69. Verbeeld. 71.

'.waluwi , de Vogelneskens makende, a ^28.

'«y^er-Riet, a 246,

£^*^(

[

I
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